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ABSTRAK  
 

Pambudi, Unggul Hari. 2011. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Mata 

Kuliah Praktek Sistem Mikroprosesor Menggunakan Kit Trainer MPA-22 Di 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Skripsi, Jurusan Teknik 
Elektro, Universitas Negeri Semarang. Drs. Slamet Seno Adi, M.Pd., M.T., dan 

Drs. Hari Wibawanto, M.T.  
 

Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, Praktek Sistem Mikroprosesor, Kit Trainer 

MPA-22.  
 

Perangkat Pembelajaran adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 
membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 
tertulis. Berbagai jenis perangkat pembelajaran adalah lembar informasi, 

operation sheet, jobsheet, worksheet, hand out, modul, RPP, silabus, dsb. 
Perangkat pembelajaran merupakan salah satu unsur dalam proses belajar 

mengajar. Selain metode pembelajaran, media pembelajaran juga diperlukan 
sebagai variasi pembelajaran selain menggunakan metode konvensional, sehingga 

memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan serta dapat 
dipergunakan secara berulang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan 

menguji bahan ajar berupa Perangkat Pembelajaran Kit Trainer MPA-22 
Menggunakan Mikroprosesor 8086 untuk mata Kuliah Praktek Sistem 

Mikroprosesor di Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang selama satu 
semester. 

Kit Trainer MPA-22 merupakan alat trainer dalam bentuk satu kesatuan 
ukuran 45 x 34 cm yang didalamnya sudah terdapat mikroprosesor 8086. Trainer 

ini telah diuji di laboratorium Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. 
Untuk kemudian dilakukan pengembangan perangkat pembelajaran untuk 

melengkapi trainer tersebut. Data dikumpulkan dengan teknik angket. Perangkat 
Pembelajaran ini telah diuji cobakan pada responden tim ahli yang dilakukan di 

jurusan teknik elektro Universitas Negeri Semarang. Metode analisis data 
menggunakan metode deskriptif yang kemudian ditransformasikan ke dalam 

kalimat kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: telah dihasilkan perangkat 

pembelajaran Kit Trainer MPA-22 Mikroprosesor 8086 pada mata kuliah Praktek 
Sistem Mikroprosesor. Menurut penguji ahli, produk yang dihasilkan baik dan 

layak digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktek Sistem 
Mikroprosesor. Saran yang diberikan penulis yaitu 1) perlu dirancang perangkat 

pembelajaran Kit Trainer MPA-22 Mikroprosesor 8086 versi 2 yang dilengkapi 
dengan aplikasi modul keluaran, kelemahan ini harapannya diperbaiki pada 

pengembangan selanjutnya, 2) kepada instansi perguruan tinggi diharapkan agar 
bahan ajar ini dipergunakan sebagai media pembelajaran, 3) untuk langkah 

selanjutnya bahan ajar dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi produk jual dari 
Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang ke instansi pendidikan lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

Kegiatan pembelajaran di kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

terdiri dari kegiatan ceramah atau tatap muka langsung dan kegiatan praktek untuk 

beberapa jurusan tertentu. Di Jurusan Teknik Elektro yang menuntut 

mahasiswanya untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang tidak 

semata-mata paham akan teori juga kemampuan praktek.  

Salah satu mata kuliah yang terdapat di Jurusan Teknik Elektro adalah 

Praktek Sistem Mikroprosesor. Selama ini praktek masih menggunakan alat atau 

komponen Mikroprosesor Z-80. Komponen tersebut ada beberapa yang 

mengalami kerusakan dan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa 

yang mengikuti mata kuliah tersebut. Dari sisi teknologi mikroprosesor sudah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Jurusan Teknik Elektro saat ini 

tersedia alat yang berupa Kit Trainer MPA-22 yang menggunakan Mikroprosesor 

8086, sebagai alat bantu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mata kuliah 

Praktek Sistem Mikroprosesor. Karena belum ada perangkat pembelajaran sebagai 

penunjang pemakaian alat maka, dalam skripsi ini direncanakan perangkat 

pendukungnya berupa perangkat pembelajaran Kit Trainer MPA-22 untuk dapat 

digunakan dalam kegiatan Praktek Sistem Mikroprosesor di Jurusan Teknik 

Elektro.    
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasrkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang 

dapat dirumuskan adalah membuat bagaimana perangkat pembelajaran 

menggunakan Kit Trainer MPA-22.  

 

1.3. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian, agar 

pembahasan masalah lebih terfokus pada inti permasalahan. Masalah penelitian 

dibatasi pada pembuatan perangkat pembelajaran menggunakan Kit Trainer MPA-

22 yang meliputi teori dasar dan praktek dasar.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan perangkat pembelajaran 

menggunakan Kit Trainer MPA-22 untuk mata kuliah Praktek Sistem 

Miroprosesor di Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang.  

1.4.2. Manfaat Penelitian  

(1) Bagi mahasiswa: untuk mempermudah mahasiswa dalam mengikuti mata 

kuliah Praktek Sistem Mikroprosesor.   

(2) Bagi dosen: tersedianya perangkat pembelajaran sebagai panduan dan acuan 

dalam kegiatan pembelajaran.   

(3) Bagi universitas: tersedianya perangkat pembelajaran sebagai bahan ajar dan 

media pendukung dalam kelengkapan pembelajaran.   
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(4) Bagi peneliti: lebih mengerti dan memahami tentang Mikroprosesor 8086 

dan bisa mempraktekkan Kit Trainer MPA-22.  

  

1.5. Penegasan Istilah  

1.5.1. Pengembangan  

Pengembangan adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan 

untuk menghasilkan sesuatu.  

1.5.2. Perangkat Pembelajaran  

Perangkat pembelajaran adalah komponen pendukung dalam kegiatan 

pembelajaran, dapat berupa buku ajar, modul, media, silabus, RPP dll.  

1.5.3. Praktek Sistem Mikroprosesor  

Praktek Sistem Mikroprosesor adalah salah satu mata kuliah yang ada pada 

jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  

1.5.4. Kit Trainer MPA-22  

Kit Trainer MPA-22 adalah alat atau perangkat trainer untuk praktikum 

mata kuliah Praktek Sistem Mikroprosesor. Alat ini menggunakan chip 

Mikroprosesor 8086 yang dibuat oleh perusahaan dari Korea.  

1.5.5. Teknik Elektro  

Teknik Elektro adalah salah satu jurusan yang ada pada Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang, yang mempunyai tiga program studi yaitu 

Pendidikan Teknik Elektro S1, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1, 

dan Teknik Elektro D3.  
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1.5.6. Universitas Negeri Semarang   

Adalah lembaga pendidikan tinggi yang salah satu misi utamanya 

menyiapkan tenaga terdidik untuk siap bertugas dalam bidang pendidikan, baik 

sebagai guru maupun tenaga kependidikan lainnya yang tugasnya tidak sebagai 

pengajar (UPT PPL : ii).  

Dari penegasan istilah diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana membuat perangkat pembelajaran menggunakan Kit 

Trainer MPA-22 pada jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang 

sebagai salah satu media pendukung pembelajaran Praktek Sistem Mikroprosesor 

yang berfungsi sebagai sumber belajar mahasiswa secara mandiri. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi  

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.  

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, 

motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.  

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu :  

BAB I  Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika 

penulisan skripsi.  
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BAB II  Landasan Teori  

Berisi tentang landasan teori meliputi pembelajaran, 

pengembangan perangkat pembelajaran, kit trainer MPA-22, 

mikroprosesor 8086.  

BAB III  Metode Penelitian  

Memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek 

penelitian, desain pengembangan perencanaan alat, pengumpulan 

data, dan analisis data.  

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan 

terhadap hasil penelitian.  

BAB V  Simpulan dan Saran  

Berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran 

berdasarkan simpulan.  

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1. Pembelajaran  

Kata pembelajaran diartikan sebagai upaya sadar dan sengaja oleh guru 

untuk membelajarkan siswa dengan mengaktifkan berbagai unsur-unsur 

dinamisnya (Tim MKDK IKIP Semarang, 1993 : 15).  

Unsur yang dilibatkan diantaranya metode dan alat yang diperagakan. Unsur 

tersebut berfungsi sebagai cara atau teknik untuk menghantarkan bahan ajar agar 

mudah dipahami oleh siswa (Nana Sudjana, 1987 : 99).   

 

2.2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran  

Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran 

berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Menurut van den Akker dan 

Plomp (Hadi, 2001: 4) mendeskripsikan penelitian pengembangan berdasarkan 

dua tujuan yaitu (1) pengembangan untuk mendapatkan prototipe produk, (2) 

perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototipe 

tersebut. Richey and Nelson (Hadi, 2001: 4) mendefiniskan Penelitian 

pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematis terhadap pendesainan, 

pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus 

memenuhi kriteria validitas, praktikalitas dan efektivitas. Suatu produk atau 
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program dikatakan valid apabila ia merefleksikan jiwa pengetahuan (state-of-the-

art knowledge). Ini yang kita sebut sebagai validitas isi; sementara itu komponen-

komponen produk tersebut harus konsisten satu sama lain (validitas konstruk). 

Selanjutnya suatu produk dikatakan praktikal apabila produk tersebut 

menganggap bahwa ia dapat digunakan (usable). Kemudian suatu produk 

dikatakan efektif apabila ia memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh pengembang. 

 

2.3. Kit Trainer MPA-22  

Selama beberapa tahun, personal komputer dan sistem otomatis dalam 

setiap bidang industri telah menunjukkan perkembangan yang cepat seperti 

perkembangan yang luar biasa dari IC (Intregated Circuit) dan penggunaan 

mechatronics. Teknologi terapan dari mikroprosesor, pada gilirannya, akan 

meningkat hari demi hari.  

Penggunaan dari mikroprosesor dimulai ketika Z-80  8 bit digunakan untuk 

personal komputer, mesin game, elektronik terapan sederhana dan mesin kontrol 

dan kemudian bagian akhirnya pada 1970an, mikroprosesor 16 bit muncul dan 

mulai berlaku dalam sebuah istilah yang mereka gunakan di bidang yang umum 

dalam personal komputer dan industri mesin.  

Mikroprosesor 16 bit kit trainer MPA-22 akan menyediakan bagi pengguna 

sebuah kesempatan yang efektif untuk memahami operasi CPU intel 8086, 

melatih koneksi dalam mesin mekanik yang bervariasi dan mempelajari teknologi 

mikroprosesor tertentu yang digunakan di berbagai bidang industri.  
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Dibawah ini adalah karakteristik dari kontrol kit trainer MPA-22 

1. Penggunaan dari 16 bit CPU ( 8086) 

2. Sebuah hubungan yang dinamis dengan PC IBM (AT – 286, 386) 

3. Hubungan parallel dan seri 

4. Praktek control assembler 

5. Modul ragam pilihan 

2.3.1. Bagian-bagian dari MPA-22  

1. Portable bag  ......................................................... 1 buah  

2. Microprocessor Main Board  .................................. 1 Set  

3. Power Supply  ....................................................... 1 Set  

4. 8086 Trauber I/O Board  ........................................ 10 buah  

5. Display Simulation Unit  ....................................... 1 buah  

6. Connection Cable RS-232C  .................................. 1 buah  

                              Parallel ..................................... 1 buah  

7. Operation Program (Floppy Diskete)  ..................... 1 buah  

2.3.2. Spesifikasi MPA-22  

a. CPU  .................................  8086 (5MHz)  

b. RAM ................................  6264 x 2 buah (16KB)  

 .........................................  (GM 76C88)  

c. ROM ................................  27C64 x 4 buah (32KB) 

d. SIO  ..................................  8251 x 2 buah (Serial interface)  

e. PIO  ..................................  8255 x 2 buah (Parallel interface)  

f. CTC  .................................  8253 (Counter/Timer Control)  
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g. Display  ............................  Adddres : 4 Digit, Data : 4 Digit 

h. Keyboard  .........................  4 x 6 (24 tombol)  

i. Connection System  ...........  Parallel Port : 2 buah  

 .........................................  Serial Port : 2 buah  

 .........................................  I/O Expansion Port  

j. Power Supply  ...................  Output : 5V 2A, ± 12 V 0,2 A  

 .........................................  Input : AC 85    264 V 

k. Dimension / Weight  ..........  465 (W) x 375 (D) x 110 H / 3,9 Kg  

l. Accessories  ......................  RS-232C Cable : 1 buah, Parallel Cable 1buah  

  I/O Card : 1, Display Simulation Unit : 1 buah  

  Operation Program (Floppy Diskette) : 1 buah  

  Portable Bag : 1 buah  

 Operational Manual : 1, Reference book : 1  

 

2.4. Mikroprosesor 8086   

2.4.1. Sejarah Mikroprosesor  

Iklan pertama untuk mikroprosesor muncul di Electronic News. Federico 

Faggin, Ted Hoff, dan timnya di Intel Corporation mendesain mikroprosesor 4004 

ketika membuat sebuah IC pesanan untuk Busicom, sebuah perusahaan kalkulator 

Jepang. Mikroprosesor 4004 mempunyai 2.250 transistor PMOS, menangani data 

4 bit, dan dapat mengeksekusi 60 ribu operasi per detik. Mikroprosesor 4004 ini 

adalah salah satu dari seri IC untuk komponen kalkulator tersebut: 4001: memori 

ROM 2.048 bit; 4002: memori RAM 320 bit; serta 4003: register geser I/O 10 bit.  
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Pada tahun 1972, 8008 dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don Lancaster 

untuk membuat cikal-bakal personal komputer. 8008 membutuhkan 20 komponen 

tambahan untuk dapat bekerja penuh sebagai CPU. Lalu tahun 1974, 8080 

menjadi otak personal pertama komputer, Altair, diduga merupakan nama tujuan 

pesawat Starship Enterprise di film TV Star Trek. 8080 hanya membutuhkan 2 

perangkat tambahan untuk bekerja. Selain itu 8080 terbuat dari transistor NMOS 

yang bekerja lebih cepat. 8080 diset sebagai mikroprosesor generasi kedua. 

Segera sesudah itu Motorolla membuat MC6800 yang juga merupakan CPU 

multiguna. MC6800 sangat populer karena menggunakan catu daya +5V, 

dibanding 8080 dengan catu daya –5V, +5V, -12V, dan +12V. Mikroprosesor lain 

yang muncul adalah 6502 sebagai CPU komputer Apple II, dan Zilog Z80 untuk 

CPU Radio Shack TRS-80.  

Tahun 1978, IBM menciptakan personal komputer PC-XT yang sangat 

populer menggunakan mikroprosesor 8086 dan 8088. Keduanya mampu 

menangani data 16 bit. Bedanya hanya pada ukuran bus data yang hanya 8 bit 

untuk 8088 (operasi internal 16 bit), dan 16 bit untuk 8086. Kemudian Intel 

membut 80186 dan 80188 yang juga berisi perangkat peripheral terprogram. 

Tahun 1982, 80286 adalah prosesor pertama yang dapat menjalankan perangkat 

lunak yang ditulis untuk pendahulunya, karena instruksi yang dimiliki oleh seri 

sebelumnya semuanya dimiliki dan ditambahi dengan instruksi lain. 

Kompatibilitas ke atas ini kemudian menjadi ciri khas mikroprosesor Intel. Dalam 

6 tahun, ada 15 juta PC-AT yang menggunakan 80286 sebagai CPU.  
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Tahun 1985, Intel membuat 80386 (386TM) yang mengandung 275 ribu 

transistor, dan merupakan mikroprosesor 32 bit yang dapat melakukan multi 

tasking (menjalankan beberapa program dalam waktu yang bersamaan). Tahun 

1989, Intel 486TM adalah prosesor pertama yang mempunyai math coprosesor 

secara built-in di dalamnya.  

Tahun 1993, lahir keluarga prosesor Pentium®. Tahun 1995, prosesor 

Pentium® Pro didesain untuk server 32-bit, mengandung 5,5 juta transistor dan 

mempunyai chip memori cache kedua di dalamnya. Tahun 1997, dibuat prosesor 

Pentium® II dengan 7,5 juta transistor dan teknologi MMX, yang didesain khusus 

untuk memproses data video, audio and grafik secara efisien. Prosesor ini juga 

diperkenalkan dengan bentuk cartridge Single Edge Contact (S.E.C). Seiring 

dengan itu bermunculan seri Celeron yang merupakan versi Pentium dengan 

beberapa fitur yang dihilangkan untuk menekan biaya produksi. Tahun 1999 

muncul Pentium !!! dengan 70 instruksi baru yang mendukung Internet Streaming 

SIMD. Processor ini berisi 9,5 juta transistor, dan mengintroduksi teknologi 0,25-

micron. Pada saat ini sedang dikembangkan mikroprosesor 64 bit, sehingga 

operasi-operasi matematis yang dilakukan dapat lebih cepat.  

2.4.2. Sistem Mikroprosesor   

1) Pengertian Sistem Mikroprosesor   

Sistem mikroprosesor adalah suatu sistem yang mempergunakan 

mikroprosesor sebagai komponen utama. Pada umumnya sistem 

mikroprosesor terdiri atas : unit mikroprosesor (MPU = mikroprocessing 

unit), memori baca tulis (RWM = read write memory), RAM = random 
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access memory, memory baca (ROM = read only memory), dan unit 

masukkan keluaran (I/O unit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Sistem Mikroprosesor 

2) Mikroprosesor/CPU  

Mikroprosesor atau CPU adalah “otak” yang merupakan pengendali utama 

semua operasi dalam sistem komputer. Mikroprosesor mengambil instruksi biner 

dari memori, menerjemahkannya menjadi serangkaian aksi dan menjalankannya. 

Aksi tersebut bisa berupa transfer data dari dan ke memori, operasi aritmatika dan 

logika, atau pembangkitan sinyal kendali.  

3) Memori  

Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi-

instruksi biner yang akan dijalankan oleh mikroprosesor, serta data yang 

digunakan untuk bekerja. Dalam pandangan Penulis, yang dimaksud sebagai 

memori dalam hal ini berupa memori yang dapat langsung diakses oleh 

mikroprosesor, yaitu RAM (random access memory) yang dapat dibaca-tulis dan 

ROM (read only memory) yang hanya dapat dibaca saja.  
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Sedangkan komponen penyimpan data yang lain, seperti floppy disk, 

harddisk, CDROM, dll., dikelompokkan sebagai perangkat (device) input/output. 

Setiap lokasi data dalam memori diberi alamat tertentu sehingga dapat secara 

khusus dituju oleh mikroprosesor. Dalam sistem komputer, memori tidak harus 

berupa sebuah komponen tunggal, tapi bisa lebih asalkan tidak ada alamat yang 

saling bertindihan. Satuan memori menentukan ukuran data pada setiap lokasi di 

memori, pada personal komputer satuan memori biasanya adalah 8 bit (1 byte), 

sedangkan pada mainframe ada yang bersatuan 12 bit atau 16 bit.  

Memori dapat berupa memori statik yang tersusun atas matriks flip-flop 

yang masing-masing menyimpan bit-bit biner. Bisa juga berupa memori dinamik 

yang tersusun atas susunan banyak kapasitor yang ada-tidaknya muatan listriknya 

menandakan isyarat biner. Karena pada kapasitor terjadi peluruhan muatan, maka 

pada setiap selang waktu tertentu (misalnya setiap 2 milidetik) harus direfresh 

agar kembali ke keadaan semula.  

4) Port input/output  

Port input/output adalah komponen yang menghubungkan mikroprosesor 

dengan perangkat luar (harddisk printer, keyboard, monitor, dll.). Jadi port disini 

berlaku sebagai “pintu” ke perangkat luar. Sebagaimana memori, port I/O juga 

bukan merupakan komponen tunggal (artinya ada banyak port di dalam sistem 

komputer) yang masing-masing diberi alamat tertentu. Dengan demikian 

mikroprosesor tahu, misalnya, ke mana untuk mengirim data ke printer, 

mengambil data dari mouse dsb.  
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5) Bus  

Bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan ketiga komponen di atas. 

Bus dapat dianalogikan sebagai jalan umum di muka rumah kita yang dapat kita 

lewati jika hendak menuju rumah tetangga, kantor, dsb. Bedanya, di jalan umum 

pada suatu waktu bisa terdapat banyak orang atau kendaraan yang melewatinya; 

sedangkan untuk bus, pada suatu saat hanya bisa ada satu keadaan (biner) untuk 

setiap jalurnya. Dengan kata lain, ada banyak komponen yang terhubung ke bus, 

tapi hanya sebuah komponen yang akan mengisi bus tersebut pada suatu saat. Bus 

dalam sistem komputer dibagi menjadi 3 kelompok:  

a) Bus alamat (address bus), yang digunakan oleh mikroprosesor untuk 

mengirim informasi alamat memori atau port I/O yang akan dihubungi 

olehnya. Ukuran bus alamat menentukan berapa kapasitas memori 

yang ada, misalnya ukuran bus alamat 16 bit (16 jalur alamat) akan 

mampu mengalamati 2
16 

atau 65536 (64 kb) lokasi memori. 

Perhatikan arah panah ke dan dari bus alamat pada Gambar 1.  

b) Bus data (data bus), yang digunakan untuk lewatnya data dari dan ke 

masing-masing komponen di atas. Bus data mempunyai ukuran 

tertentu misalnya 8, 16, atau 32 jalur. Ukuran ini tidak harus sama 

dengan ukuran data pada setiap lokasi memori. Misalnya apabila 

berukuran memori adalah 8 bit, maka dengan bus data 32 bit akan 

dapat memindahkan 4 data (menulis/membaca 4 lokasi memori) 

sekaligus.  
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c) Bus kendali (control bus), yang berisi jalur-jalur untuk keperluan 

pengiriman sinyal kendali antar komponen, misalnya sinyal yang 

menandakan isyarat untuk membaca, atau menulis, pemilihan memori 

atau port, interupsi, dll. Isyarat-isyarat ini yang kemudian menentukan 

aksi apa yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen.  

6) Eksekusi program  

Program adalah urutan instruksi yang akan dijalankan oleh mikrorposesor. 

Program ini terletak di dalam memori. Mikroprosesor melakukan fetch and 

execute dengan cara mengambil instruksi yang hendak dijalankan dari lokasi 

memori tersebut (fetch), menerjemahkannya, dan kemudian menjalankannya 

(execute). Secara praktis hal di atas terjadi dengan cara berikut: mikroprosesor 

mengisi bus alamat dengan alamat instruksi berikutnya di dalam memori, lalu 

memori mengirimkan instruksi yang ada di alamat tersebut melalui bus data. 

Karena ukuran instruksi tidak mesti hanya 1, bisa juga suatu instruksi terdiri atas 3 

byte, maka operasi fetch ini diulang sampai instruksi yang diambil dari memori 

lengkap, setelah itu mikroprosesor menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam 

aksi yang harus dijalankan. Selesai menjalankannya lantas melakukan fetch and 

execute untuk instruksi berikutnya. Demikian dilakukan berulang-ulang, satu 

instruksi demi satu instruksi.  

2.4.3. Mikroprosesor Intel 8086  

Intel 8086 adalah mikroprosesor 16 bit, di mana dia dapat bekerja secara 

internal menggunakan operasi 16 bit dan secara eksternal dapat mentransfer data 

16 bit melalui bus data. Prosesor 8086 dapat dihubungkan dengan bus alamat 
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yang berukuran 20 bit, sehingga mampu mengalamati memori maksimal 2
20 

= 

1.048.576 byte (1 MB). Diagram blok arsitektur 8086 dapat dilihat pada Gambar 

2.2. Mikroprosesor 8086 terbagi atas 2 unit, yaitu unit antarmuka bus (bus 

interface unit, BIU) dan unit pengeksekusi (execution unit, EU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram blok internal mikroprosesor 8086 

a. Unit Antarmuka Bus (BIU)  

Unit ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan “pihak 

luar”: bus alamat dan bus data. BIU mengirim alamat ke bus alamat, mengambil 

instruksi (fetch) dari memori, membaca data dari port dan memori, serta menulis 

data ke port dan memori (menangani transfer data antara bus dan unit eksekusi). 

BIU tersusun atas:  

1. Instruction Stream Byte Queue (ISBQ). BIU memfetch instruksi dari 

memori sebanyak-banyaknya 6 buah instruksi ke depan. Hal ini 

dilakukan agar eksekusi progam menjadi lebih cepat. Instruksi yang 
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sudah diambil ini ditaruh di ISBQ yang berupa 6 buah register first-in-

first-out. BIU dapat melakukan fetching selagi EU menerjemahkan dan 

mengeksekusi instruksi yang tidak membutuhkan penggunaan bus 

(misalnya operasi matematis menggunakan register internal). Ketika EU 

selesai melaksanakan suatu instruksi, maka dia tinggal mengambil 

perintah berikutnya di ISBQ, tanpa harus mengirim alamat ke memori 

untuk mengambil instruksi berikutnya, sehingga eksekusi akan lebih 

cepat. Kegiatan fetching instruksi berikutnya selagi menjalankan suatu 

instruksi disebut sebagai: pipelining. Pada mikroprosesor yang lebih 

baru, ukuran ISBQ tidak hanya 6 byte tetapi mencapai 512 byte, ini 

efektif untuk program yang mempunyai banyak kalang (struktur program 

yang berulang).  

2. Register segmen. BIU berisi 4 buah register segmen 16 bit, yaitu: code 

segment (CS), data segment (DS), extra segment (ES), dan stack 

segment (SS). Sistem komputer 8086 mempunyai bus alamat 20 bit, 

tetapi ukuran register - termasuk register alamat (memory address 

register) – yang dimilikinya hanya 16 bit, lantas bagaimana cara 

mengatasinya. Cara pemberian alamat 20 bit dilakukan menggunakan 2 

komponen alamat: segmen dan offset, yang masing-masing berukuran 

16 bit. BIU akan menggeser ke kiri nilai segmen sebanyak 4 bit 

(mengalikan dengan 16), kemudian menambahkan offset untuk 

memperoleh alamat fisik memori yang dikirimkan melalui bus alamat. 

Untuk lebih jelasnya, diberi contoh untuk memberi alamat fisik $38AB4, 
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segmen dapat diisi dengan angka $348A, dan offset diisi dengan angka 

$4214, lihat Gambar 2.3. Cara penulisan kombinasi segmen dan offset 

adalah segmen:offset 

Sehingga untuk contoh ini, penulisannya adalah $348A:$4214. Perlu 

diingat bahwa kita bisa menggunakan kombinasi nilai segmen dan offset 

yang bervariasi untuk memberi alamat fisik yang sama, misalnya 

$38AB:$0004, $3800:$0AB4, dsb. 

 

Gambar 2.3 Contoh cara pengalamatan memori  

Secara umum, suatu program terdiri atas 4 bagian: segmen code yang 

berisi instruksi; segmen data, berisi data yang telah dialokasikan 

sebelumnya (statik); segmen ekstra, untuk variabel dinamik; serta 

segmen stack yang dipakai untuk menyimpan informasi pada saat 

pemanggilan subrutin. Informasi segmen disimpan dalam keempat 

register segmen sesuai dengan namanya. 

3. Instruction Pointer (IP), adalah register berisi informasi offset yang 

bersama-sama CS menunjuk posisi dalam memori di mana instruksi 

berikutnya berada.  
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b. Unit Eksekusi (EU)  

Unit ini memberitahu BIU di mana mengambil instruksi dan data, 

menerjemahkan kode instruksi, dan menjalankannya. EU tersusun atas:  

1. Dekoder instruksi, yang mengambil urut-urutan instruksi dari ISBQ 

kemudian menerjemahkannya ke runtutan aksi yang harus dikerjakan 

oleh EU.  

2. Sistem kontrol, merupakan rangkaian yang mengendalikan kerja 

mikroprosesor berdasarkan instruksi yang telah diterjemahkan oleh 

dekoder instruksi tadi.  

3. Arithmetic Logic Unit (ALU), yaitu bagian dari mikroprosesor yang 

dapat melakukan operasi matematis (misalnya operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian) dan logika (misalnya operasi 

AND, OR, XOR, geser, dan rotasi) 16 bit.  

4. Register flag (bendera), yaitu register flip-flop 16 bit yang 

menunjukkan kondisi yang dihasilkan oleh eksekusi suatu operasi oleh 

EU. Selain itu flag juga mengatur beberapa operasi tertentu. Terdapat 9 

flag dalam register flag 8086, seperti terlihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Format register flag pada mikroprosesor 8086 

Sebanyak 6 buah flag merupakan flag kondisi yang menunjukkan 

keadaan setelah eksekusi suatu instruksi, yaitu: Carry Flag (CF), Parity 

Flag (PF), Auxiliary Carry Flag (AF), Zero Flag (ZF), Sign Flag (SF), 

dan Overflow Flag (OF). Sedangkan, 3 buah flag sisanya berupa flag 

kontrol yang mengendalikan operasi tertentu, yaitu: Single Step Trap 

Flag (TF), Interrupt Flag (IF), dan String Direction Flag (DF). 

CF akan diset (bernilai 1) jika sebuah operasi menghasilkan simpanan 

(carry) melebihi bit terpenting (most significat bit, MSB, atau bit 15), 

dan sebaliknya direset (bernilai 0) apabila tidak ada simpanan. PF diset 

jika suatu operasi memberikan hasil dengan parity genap, dan direset 

jika hasilnya berparity ganjil. AF mirip dengan CF, namun diset oleh 

operasi BCD (binary coded decimal). ZF diset jika suatu operasi 

menghasilkan nol. SF merupakan nilai MSB hasil operasinya, yang 

menunjukkan tanda, diset jika hasil bertanda negatif dan direset jika 

hasil bertanda positif. OF diset jika hasil operasi melebihi tempat yang 

disediakan.  

Flag kondisi akan digunakan oleh perintah tertentu untuk menentukan 

pencabangan atau lompatan. Sedangkan flag kontrol dapat diatur 

dengan perintah tertentu. Jika TF diset bernilai 1, maka mikroprosesor 
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akan bekerja langkah demi langkah, sehingga dapat digunakan untuk 

mencek jalannya suatu program. IF digunakan untuk mengatur apakah 

kerja mikroprosesor dapat diinterupsi atau tidak. Hal yang menyangkut 

interupsi akan dijelaskan secara lebih detil pada bab berikutnya. DF 

digunakan untuk menentukan arah operasi string.  

5. Register serbaguna, merupakan register yang dapat digunakan untuk 

menyimpan data yang akan diolah atau hasil suatu operasi oleh ALU. 

Terdiri atas 8 buah register 8 bit, yaitu AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, 

dan DL. Register-register ini juga dapat digunakan secara berpasangan 

sehingga membentuk register 16 bit, yaitu; AX (gabungan dari AH dan 

AL), BX, CX, dan DX. AX biasanya digunakan untuk menyimpan hasil 

operasi, sehingga disebut akumulator. CX biasanya digunakan untuk 

pencacah untuk keperluan perulangan/kalang (loop), sehingga disebut 

counter. BX dan DX biasanya digunakan sebagai offset dari alamat data 

di memori (dengan segmen DS).  

6. Register pointer dan indeks, terdiri atas Stack Pointer (SP), Base 

Pointer (BP), Source Index (SI), dan Destination Index (DI). Stack 

(tumpukan) adalah bagian dari memori yang digunakan untuk 

menyimpan informasi alamat program yang ditinggalkan pada saat 

terjadi pemanggilan subrutin/subprogram. Demikian juga apabila 

subrutin tersebut berupa fungsi yang menggunakan parameter, maka 

data parameter akan disimpan pula di stack. Alamat tumpukan terluar 

dari stack ditunjuk oleh SS:SP. Sedangkan BP digunakan sebagai offset 
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yang menunjuk ke parameter-parameter fungsi yang dipanggil. SI dan 

DI biasanya digunakan sebagai offset (masing-masing berpasangan 

dengan ES dan DS) yang menunjuk ke suatu variabel/data untuk operasi 

string (larik data).  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan “Penelitian 

Pengembangan” (Research and Development). Menurut Sugiyono (2008:311) 

Penelitian dan Pengembangan atau Research and Devlopment (R&D) adalah 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga 

menghasilkan produk baru, dan selanjutnya menguji keefektifan produk tersebut. 

Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), 

seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau laboratorium, tetapi 

bisa juga perangat lunak (software), seperti program komputer untuk pengolahan 

data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-

model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan 

lain-lain.  

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang.  
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3.3 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem 

Mikroprosesor yang berupa Buku Ajar, Jobsheet dan RPP.  

 

3.4 Desain Pengembangan Perencanaan Alat  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah the one-shot 

case study. Dalam rancangan yang demikian ini, suatu kelompok subyek 

dikenakan perlakuan tertentu, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. (Sugiyono, 

2008:74).   

Metode eksperimen merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem 

yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan 

bertahap sehingga dapat segera dievaluasi oleh pemakai (user). Adapun tahap-

tahap dalam pengembangan perangkat pembelajaran praktek mikroprosesor 8086 

akan disajikan pada gambar 3.1.  
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Gambar 3.1. Bagan tahap-tahap pengembangan perangkat pembelajaran 

praktek sistem mikroprosesor 

START 

Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Membuat Perangkat Pembelajaran 

Merencanakan Perangkat Pembelajaran 

Validasi Perangkat Pembelajaran 

Valid 

Penilaian Hasil Ahkir 

SELESAI 

Perbaikan 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya 

Penyempurnaan Perangkat Pembelajaran 
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1. Perumusan Tujuan Pembelajaran  

Sebelum membuat perangkat pembelajaran sebaiknya terlebih 

dahulu menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dapat diketahui dari kurikulum mata kuliah yang 

bersangkutan dan dari alat atau trainer yang akan digunakan. 

Perumusan tujuan pembelajaran sangan penting untuk digunakan 

sebagai acuan dalam pembuatan perangkat pembelajaran.  

2. Merencanakan Perangkat Pembelajaran  

Merencanakan perangkat pembelajaran merupakan langkah awal 

yang harus dilakukan dalam pembuatan selanjutnya. Kegiatan 

perencanaan perangkat pembelajaran meliputi menentukan 

penggunaan perangkat pembelajaran, penentuan isi materi perangkat 

pembelajaran, dan penentuan indikator-indikator perangkat 

pembelajaran.  

Sasaran yang utama dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini 

adalah mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang. Isi materi dalam perangkat pembelajaran praktek 

sistem mikroprosesor disesuaikan dengan silabus dan kurikulum di 

Jurusan Teknik Elektro yang menjadi obyek penelitian. Indikator-

indikator perangkat diperlukan sebagai acuan peneliti dalam mendisain 

isi perangkat pembelajaran praktek sistem mikroprosesor. Indikator-

indikator perangkat pembelajaran disesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran dari Pedoman Penulisan 
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Modul Pendidikan dan Pelatihan (Lembaga Administrasi Negara). 

Penetapan indikator-indikator befungsi sebagai tolak ukur kelayakan 

dan kesesuaian perangkat pembelajaran serta sebagai bahan acuan 

penyusunan wawancara/interview yang ditujukan kepada responden 

sebagai pengevaluasi/reviewer perangkat pembelajaran praktek sistem 

mikroprosesor.  

3. Perbaikan  

Pada tahap ini dilakukan kegiatan perbaikan setelah perencanaan 

produk jika terjadi kesalahan atau adanya kekurangan. Perbaikan ini 

didasarkan atas saran dari pembimbing yang lebih mengerti tentang 

acuan pembuatan perangkat pembelajaran. Jika masih terdapat 

kekurangan maka akan kembali ke tahap perencanaan dan akan 

disempurnakan.  

4. Membuat Perangkat Pembelajaran  

Tahap ini adalah dilakukanya kegiatan pembuatan perangkat 

pembelajaran praktek sistem mikroposesor dengan pedoman pada 

materi kompetensi dan indikator-indikator yang telah disusun pada 

tahap yang pertama. Tahap ini juga dilakukan pembuatan isi perangkat 

pembelajaran berdasarkan sumber yang sesuai dan pembuatan program 

aplikasi sesuai materi perangkat pembelajaran praktek mikroprosesor 

8086.  
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5. Penyempurnaan Perangkat Pembelajaran  

Pada tahap ini perangkat pembelajaran disempurnakan dengan 

cara disusun sesuai urutan yang sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari 

dasar teori sampai aplikasi pada buku ajar dan urutan pada jobsheet. 

Selain itu pada tahap ini merupakan penyempurnaan dari hasil validasi 

yang belum sesuai untuk diperbaiki setelah mendapat bimbingan dari 

tim ahli. Perbaikan-perbaikan baik dari segi isi materi kompetensi 

maupun dari segi program yang terdapat dalam perangkat 

pembelajaran Praktek mikroprosesor 8086. Perbaikan-perbaikan 

program berdasarkan saran, kritik dan masukan dari para ahli yang 

telah ditunjuk sesuai dengan bidang keahliannya.  

6. Validasi Perangkat Pembelajaran  

Setelah tahap pembuatan perangakat pembelajaran selesai, tahap 

selanjutnya adalah pengujian terhadapat program-program yang 

terdapat dalam materi, karena program-program tersebut merupakan 

penggunaan alat MPA-22, maka pengujian perangkat pembelajaran 

dilakukan di laboratorium Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang.    

7. Valid  

Pada tahap ini hanya menegecek apakah perangkat pembelajaran 

sudah valid apa belum, jika tidak valid proses akan diulang pada tahap 

penyempurnaan perangkat pembelajaran, sedangkan apabila perangkat 

sudah dinyatakan valid maka dilanjutkkan ke tahap berikutnya.  
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8. Penilaian Hasil Ahir 

Tahap ini adalah tahap terakhir dari keseluruhan proses 

pembuatan perangkat pembelajaran. Penilaian hasil akhir dimaksudkan 

dengan peneliti melakukan cek ulang dari kekurangan-kekurangan 

perangkat pembelajaran sehingga dihasilkan perangkat pembelajaran 

yang siap dipakai sebagai suplemen belajar mahasiswa di lingkungan 

pendidikan kejuruan.  

Penialaian ini meliputi pengujian kelayakan perangkat 

pembelajaran berupa isi materi apakah sesuai dengan materi dan 

silabus sistem mikroprosesor, serta mememnuhi standar kompetensi 

dari mata kuliah praktek sistem mikroprosesor. 

 

3.5 Pengumpulan Data  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:149) dijelaskan bahwa metode 

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk memperoleh data-data 

yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah 

pengumpulan data, merupakan langkah yang sukar karena data yang salah akan 

menyebabkan kesimpulan yang ditarik akan salah.  

1. Metode Angket  

Angket (kuisioner) merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. (Suharsimi 

Arikunto: 2006:151). Angket dipakai untuk mengukur indikator program 
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yang berkenaan dengan kriteria tampilan progam dan kriteria kualitas 

teknis yang membutuhkan pendapat dari responden.  

Setelah indikator-indikator mengenai komponen evaluasi  telah 

ditetapkan selanjutnya dilakukan kisi-kisi angket. Dari kisi-kisi angket 

inilah pertanyaan angket dibuat. 

Surachmad, W (1997) mengungkapkan bahwa beberapa petunjuk 

mengenai konstruksi angket antara lain: 

a. Setiap pertanyaan dirumuskan dengan sejelas-jelasnya dan 

seringkas-ringkasnya. 

b. Pertanyaan yang diajukan hanya yang dapat dijawab oleh reponden. 

c. Sifat pertanyaan harus netral dan obyektif. 

d. Pertanyaan yang diajukan hanya yang jawabannya tidak dapat 

diperoleh dari sumber lain. 

e. Keseluruhan pertanyaan dalam angket harus sanggup 

mengumpulkan kebulatan jawaban untuk masalah yang dihadapi. 

Dalam metode angket, sampel dihubungi melalui pertanyaan 

tertulis (Winarno Surachmad, 1975). Angket menggunakan format 4 point 

dari skala likert, dimana alternatif respon adalah sangat setuju (SS), setuju 

(S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 

Penentuan skor skala likert dilakukan secara apriori. Bagi skala 

yang berarah positif akan mempunyai kemungkinan-kemungkinan skor 4 

untuk respon SS, skor 3 untuk respon S, skor 2 untuk respon TS dan skor 1 
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untuk respon STS. Sedangkan bagi skala yang berarah negatif maka 

kemungkinan skor akan menjadi sebaliknya (Oppenheim, 1966). 

2. Wawancara  

Sebagai alat pengumpul data, wawancara banyak digunakan dalam 

penelitian sosial dan pendidikan. Ada beberapa kelebihan dalam 

wawancara, yakni peneliti bisa kontak langsung dengan responden, 

sehingga dapat mengungkapkan jawaban dengan lebih bebas dan 

mendalam. Lebih dari itu hubungan dapat dibina lebih baik sehingga 

responden bebas mengemukakan pendapatnya. Wawancara bisa direkam 

sehingga data dan informasi bisa lebih lengkap. Melalui wawancara maka 

data yang diperoleh bisa komprehensip, yakni bisa data kualitatif dan 

kuantitatif.  

Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode wawancara ini 

peneliti bertujuan untuk mendapatkan saran dari pakar atau ahli tentang 

perangkat pembelajaran mikroprosesor.   

 

3.6 Analisis Data  

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. 

Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada kelayakan media pembelajaran 

interaktif dan tidak melihat pada aspek statistika secara mendalam, sehingga data 

dianalisis dengan metode deskriptif. Dari hasil analisis yang diperoleh kemudian 

ditransformasikan ke dalam kalimat yang bersifat kualitatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Pengujian dari Kit Trainer MPA-22 Mikroprosesor 8086  

Dalam pengujian trainer dilakukan uji teknis pada Kit Trainer MPA-22 

Mikroprosesor MPA-22 di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Negeri 

Semarang. 

 

Gambar 4.1 Kit Trainer MPA-22 Mikroprosesor 8086 

4.1.1.1 Hasil Uji Kit Trainer MPA-22 untuk Program Transfer Data  

Hasil uji untuk program transfer data digunakan untuk mengetahui 

apakah kit trainer tersebut sesuai dengan karakteristik mikroprosesor 

8086 dan memeriksa fungsi dari tiap-tiap tombol. Transfer data sendiri 

merupakan proses mengisi atau penghapusan register, penghapusan 
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dilakukan dengan cara menumpangi data sebelumnya. Dalam pengujian 

ini ada beberapa tombol yang digunakan yang mempunyai simbol dan 

arti yang berbeda. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa perintah 

transfer data dan fungsi dari tombol-tombol pada Kit Trainer MPA-22.  

1. Perintah operasi membaca atau memeriksa memori address 

Untuk memeriksa memori menggunakan tombol EW dengan 

urutan sebagai berikut :  

Tekan tombol  masukkan address yang diinginkan lalu 

tekan tombol maka pada monitor akan muncul data. Tabel di 

bawah ini merupakan beberapa hasil dari pembacaan atau memeriksa 

memori.  

Tabel 4.1 Hasil pembacaan memori  

No. Address  Hasil 

1 250 BF93 

2 252 7FBF 

3 254 FFBE 

4 258 421C 

5 25A 8032 

6 25C 00A3 

7 25E 8402 

8 260 7511 

9 262 0008 

10 264 1000 

 

Salah satu tampilan pada monitor adalah seperti pada gambar 

dibawah ini.  

, 

EW 
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Gambar 4.2 Tampilan trainer pembacaan memori  

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa perintah operasi 

membaca atau memeriksa memori dapat dinyatakan benar sesuai 

prosedur dan hasil yang ditampilkan.  

2. Perintah operasi membaca atau memeriksa isi register  

Tombol ER merupakan tombol yang berfungsi untuk 

memriksa isi register. Adapun langkah pembacaan register adalah 

sebagai berikut : 

Tekan tombol   lalu tekan tombol yang memiliki simbol 

register, setelah itu tekan tombol  maka pada monitor akan 

muncul isi dari register tersebut. Tabel di bawah ini merupakan hasil 

pembacaan register.  

Tabel 4.2 Hasil pembacaan register 

No. Address  Hasil 

1 AX BED6 

2 BX 0361 

3 CX 0140 

4 DX EEFA 

5 SP 0100 

6 BP 004C 

7 SI 0000 

8 DI FFFF 

, 

ER 
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9 CS 0000 

10 DS 0000 

11 SS 0000 

12 ES 0000 

13 IP 0000 

14 FL 0000 

Untuk salah satu hasil dari pembacaan isi register adalah pada 

gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.3 Isi dari register AX 

Dari gambar diatas dapat dinyatakan bahwa perintah operasi 

membaca atau memeriksa register dapat dijalankan sesuai prosedur 

dan menampilkan hasil yang sebenarnya.  

3. Perintah operasi membaca atau memeriksa input pada port I/O  

Berikut adalah perintah operasi memeriksa input pada port I/O.  

Tekan tombol  atau  lalu masukkan port addres, 

setelah itu tekan tombol  . 

Untuk hasil yang ditampilkan pada monitor akan sangat 

tergantung pada port I/O. Karena pada percobaan ini tidak 

menggunakan modul tambahan pada port I/O maka hasilnya tidak 

valid.   

 

, 

IB IW 
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4. Perintah operasi membaca atau memeriksa output pada port I/O  

Di bawah ini merupakan perintah program untuk memeriksa 

output pada port I/O :  

Tekan tombol  atau  lalu masukkan port addres, 

setelah itu tekan tombol  . 

Untuk hasil yang ditampilkan pada monitor akan sangat 

tergantung pada port I/O. Karena pada percobaan ini tidak 

menggunakan modul tambahan pada port I/O maka hasilnya tidak 

valid. 

5. Perintah operasi eksekusi program (GO)  

Perintah eksekusi merupakan perintah untuk mengeksekusi 

atau menjalankan perintah program sebelumnya. Jadi harus ada 

perintah atau program yang dibuat untuk diketahui hasilnya. Untuk 

perintah operasi eksekusi sendiri adalah sebagai berikut.  

Tekan tombol   masukkan address yang pertama 

digunakan lalu tekan tombol  maka pada monitor akan muncul 

huruf E yang berarti program telah dijalankan seperti pada gambar di 

bawah ini.  

 

. 

, 

OB OW 

GO 
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Gambar 4.4 Tampilan monitor setelah program dijalankan  

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa program telah 

dijalankan atau dieksekusi.  

6. Perintah operasi memindahkan memori blok  

Pada perintah operasi dimasudkan untuk memindahkan 

memori ketujuan yang dimaksud. Berikut langkah-langkah perintah 

memindahkan memori blok :  

Tekan tombol  masukkan alamat awal, lalu tekan 

 lalu masukkan alamat akhir, setelah itu tekan tombol 

 untuk kembali pada perintah mode tunggu. 

Pada saat tombol MV ditekan maka akan muncul tiga buah 

titik pada bagian address, pada saat itu masukkan alamat yang akan 

dijadikan tujuan. Di bawah ini merupakan tampilan awal saat 

menekan tombol MV. 

, 

. 

MV 
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Gambar 4.5 Tampilan monitor saat tombol ditekan MV 

Tampilan pada monitor terdapat tiga titik menunjukan bahwa 

perintah memindahkan memori blok sesuai dengan keterangan pada 

prosedur yang digunakan.  

7. Perintah operasi bertahap (langkah tunggal)  

Operasi langkah tunggal digunakan ketika pengguna ingin 

melaksanakan perintah program yang diingnkan satu persatu. 

Berikut urutan perintah untuk operasi bertahap :  

Tekan tombol  lalu masukkan address, setelah itu tekan  

Hal ini digunakan ketika pengguna ingin melaksanakan perintah 

program yang diinginkan satu persatu.  

Jika tombol ditekan setelah address input hanya satu 

perintah pada address yang ditunjukkan dan user harus menunggu 

 . 

Kesalahan dapat ditemukan jika program ditunjukkan 

selangkah demi selangkah dengan menekan       , jika  ditekan, 

semuanya akan kembali pada perintah mode tunggu. Di bawah ini 

merupakan tampilan awal ketika tombol ST ditekan.  

, ST 

, 

, 

, . 
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Gambar 4.6 Tampilan monitor saat tombol ditekan ST 

Tampilan diatas menunjukkan bahwa Kit Trainer siap untuk 

dimasukkan address dan data dalam perintah operasi tunggal.  

4.1.1.2  Hasil Uji Kit Trainer MPA-22 untuk Program Aritmetik Penjumlahan 

Kit Trainer MPA-22 bisa digunakan untuk menjalankan operasi 

aritmetik penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.  Untuk 

mempermudah pengoperasian dibutuhkan inisialisai program terlebih 

dahulu sebagai acuan penempatan ADR1, ADR2, ADR3 dan seterusnya. 

Selain itu susunan program mempermudahkan pengguna untuk 

memasukkan data dan mengerti maksud dari perintah yang akan 

dijalankan.  

Berikut ini adalah hasil dari percobaan program aritmetik 

penjumlahan dua buah bilangan hexadesimal 3456H dan 4427H dengan 

menggunakan kit trainer MPA-22.  

a. Inisiasi program  

ORG   0250H 

ADR1 EQU 0300H 

ADR2 EQU 0320H 
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ADR3 EQU 0345H 

0300H 56H    0320H  27H 

0301H 34H    0321H  44H 

b. Susunan program  

Tabel 4.3 Susunan program utama  

ADDR Op-Code Mnemonic Komentar 

0250 F8 CLC Clear Carry untuk penambahan awal 

0251 A10003 MOV AX,ADR1 Mengkopi isi ADR1 ke AX 

0254 03062003 ADD AX,ADR2 Menambahkan isi ADR1 ke AX  

0258 A34503 MOV ADR3,AX Mengkopi isi AX ke ADR3 

025B F4 HALT  

Setelah program utama dimasukkan maka langkah selanjutnya 

adalah memasukkan data atau bilangan yang akan dijumlahkan pada 

address yang telah ditentukkan, dengan langkah seperti pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 4.4 Perintah memasukkan data  

Metode operasi Tampilan pada monitor  

 Tekan       Address  Data   

 .       -           

 Tekan                 

 0 
EB/AX      

 
         

 

 Tekan                 

 3  0  0    3 0 0.       

 Tekan                 

 ,        3 0 0     .  

 Tekan                 

 5  6      3 0 0    5 6.  

 Tekan                 

 ,        3 0 1    0 0.  

 Tekan                 

 3  4      3 0 1    3 4.  

 Tekan                  

 .       -          

 Tekan                 
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 0 
EB/AX      

 
         

 

 Tekan                 

 3  2  0    3 2 0.       

 Tekan                 

 ,        3 2 0    0 0.  

 Tekan                 

 2  7      3 2 0    2 7.  

 Tekan                 

 ,        3 2 1    0 0.  

 Tekan                 

 4  4      3 2 1    4 4.  

                  

 

Data yang dimasukkan adalah bilangan yang akan ditambahkan 

sesuai perintah di atas. Data dimasukkan ke dalam address yang sudah 

ditentukan pada saat inisialisasi program. Selanjutnya adalah menjalankan 

program atau eksekusi program yang telah dimasukkan, dengan langkah 

seperti pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.5 Perintah untuk mengeksekusi program  

Metode operasi Tampilan pada monitor  

 Tekan       Address  Data   

 .       -        F  F   

 Tekan                 

 2 

GO/CK      
 

   0.      
 

 Tekan                 

 2  5  0    2 5 0.       

 Tekan                 

 .       E         .  
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Program dieksekusi pada addres pertama yang digunakan yaitu 250. 

Tampilan pada layar menunjukkan huruf E berarti program sudah 

tereksekusi.  

 

Gambar 4.7 Tampilan monitor setelah dieksekusi 

Selanjutnya adalah melihat hasil dari penjumlahan melalui address 

345 dan 346, dengan langkah seperti pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.6 Hasil dari program penjumlahan 

Metode operasi Tampilan pada monitor  

 Tekan       Address  Data   

 STAR

T 
     

 
-   8 6    1.  1  

 

 Tekan                 

 0 

EB/AX                 

 Tekan                 

 3  4  5    3 4 5.       

 Tekan                 

 ,         3 4 5    7 D.   

 Tekan                  

 3  4  6    3 4 6.       

 Tekan                  

 ,        3 4 6    7 8.   
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Hasil dari penjumlahan 2 bilangan 16 bit dilihat melalui ADR3.  

  0345H  7dH  3456H 

  0346H 78H + 4427H 

     787dH  

 

Gambar 4.8 Trainer menunjukan hasil dari penjumlahan  

Untuk program operasi aritmetik yang lain sesuaiakan program 

utama dengan jenis perhitungannya dan data yang akan digunakan. 

Sedangkan untuk perkalian tidak memasukkan data karena sudah 

disesuaikan pada program utama.  

 

4.1.2 Hasil Uji Kelayakan Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem 

Mikroprosesor  

1) Validasi oleh ahli penegembangan perangkat pembelajaran  

Setelah draft Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem Mikroprosesor 

untuk Pendidikan Teknik Elektro telah selesai dibuat, maka yang 

dilakukan adalah validasi berdasarkan instrument evaluasi formatif buku 

ajar dan jobsheet yang sudah di buat.  

Dari perumusan komponen evaluasi mencakup kriteria pendidikan 

buku ajar, sekaligus didalamnya mencakup penggunaan tata tulis dan 
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kelayakan isi. Maka peneliti menggunakan alat instrument evaluasi untuk 

dijadikan sebagai alat penilaian atau angket Perangkat Pembelajaran 

Praktek Sistem Mikroprosesor. Adapun hasil dari angket yang diperoleh 

dari responden adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.7 Analisis hasil angket ahli perangkat pembelajran 

No. 
No. Item 

Indikator  

Responden  

1 2 

1 1 3 3 

2 2 3 4 

3 3 3 3 

4 4 3 3 

5 5 3 3 

6 6 3 3 

7 7 3 4 

8 8 3 3 

9 9 3 3 

10 10 4 4 

11 11 3 3 

12 12 3 3 

13 13 3 3 

 

Dari hasil tabel di atas menyatakan bahwa responden pertama 

memberikan penilaian dari 13 pertanyaan, sebanyak 92.3% dinyatakan 

Setuju, sisanya 7,7% dinyatakan Sangat Setuju. Sedangkan pada 

responden kedua memberikan jawaban sebanyak 76,92% menyatakan 

Setuju, dan sisanya 23,08% menyatakan Sangat Setuju.  

Dari angket perangkat pembelajaran praktek sistem mikroprosesor 

yang diberikan kepada dosen ahli didapat hasil penilaian sebagai berikut:  

Untuk responden pertama dengan kriteria sebagai ahli dalam 

pembuatan media pembelajaran yang terdapat di Jurusan Teknik Elektro, 

dari 13 butir pertanyaan yang diajukan, 12 pertanyaan dijawab Setuju dan 
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1 pertanyaan dijawab Sangat Setuju. Selain itu responden juga 

memberikan saran dan masukkan untuk beberapa pertanyaan seperti : (1) 

dalam cakupan kompetensi dasar perlu adanya peta pencapaian 

kompetensi, (2) memuat alat evaluasi perlu adanya tugas atau latihan, (3) 

dalam sistematika penulisan langkah-langkah percobaan perlu diperjelas, 

(4) pada penyusunan tingkat kompetensi tambahkan rasional pada setiap 

penggalan, (5) sumber dan bahan menggunakan rujukan tidak lebih dari 

10 tahun. Untuk saran secara umum memberikan masukkan tentang 

acuan pembuatan modul yang baku seperti terdapatnya rasional, 

kompetensi dan indikator, serta peta pencapaian kompetensi, tugas atau 

latihan sebelum tes formatif dan tes akhir pembelajaran.  

Pada responden yang kedua dengan kriteria ahli dalam bidang 

mikroprosesor/mikrokontroler yang terdapat di Jurusan Teknik Elektro 

hampir sama dengan jawaban dari responden yang pertama. Dari 13 

pertanyaan yang diajukan, 10 pertanyaan dijawab dengan Setuju dan 

sisanya Sangat Setuju. Adapun saran dan masukkan yang diberikan dari 

responden adalah sebagai berikut: (1) bahasa kadang kurang dapat 

dimengerti secara langsung mungkin karena hasil terjemahaan yang 

belum sempurna, (2) untuk lata evaluasi sudah lengkap, multiple choice 

dan uraian singkat, (3) sistematika penulisan masih ada yang kurang 

jelas, (4) sudah sesuai dengan kurikulum dan akan dipraktekkan dalam 

mata kuliah praktek sistem miroprosesor, (5) mengenai indikator 

keberhasilan sudah bagus, (6) sudah memuat bahan yang terkini sebab 
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merupakan pengembangan dari Zilog (Z80) yang berbasis 8 bit menjadi 

16 bit (Intel 8086), (7) sudah melebihi target minimal referensi yang 

digunakan, (8) dapat digunakan sebagai media ajar karena sudah cukup 

lengkap, (9) bahasa dan tata tulisnya diperbaiki agar mudah dimengerti 

dan menggunakan bahasa yang sederhana.   

2) Validasi jobsheet oleh responden mahasiswa  

Produk Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem Mikroprosesor dan 

yang telah jadi harus diujicobakan untuk mengetahui keefektifan dari 

perangkat pembelajaran tersebut. Uji coba produk dilakukan terhadap 33 

mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Praktek Sistem Mikroprosesor. 

Uji coba hanya diprioritaskan pada jobsheet dan dilakukan dengan 

cara mempraktekkan jobsheet tersebut pada kit trainer MPA-22 kemudia 

mahasiswa memberikan penilaian dan saran masukkan. 

 Tabel 4.8 Analisis hasil angket penilaian mahasiswa 

No. Item Indikator Skor Prosentase 

1 Jobsheet dapat membantu mahasiswa dalam 

praktikum.  
116 87,87 % 

2 Jobsheet dapat menarik mahasiswa untuk 

dipelajari.   
102 77,27 % 

3 Jobsheet dibuat sesuai dengan judul atau sub 

kompetensi.  
111 84,09 % 

4 Alat dan bahan yang dipakai sesuai dengan 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pembelajaran kompetensi tersebut  

112 84,84 % 

5 Petunjuk atau langkah-langkah dalam 

jobsheet mudah dipahami oleh mahasiswa.  
101 76,51 % 
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6 Tugas-tugas dalam jobsheet sudah tertulis 

secara jelas dan mudah dipahami mahasiswa.  
98 74,24 % 

Jumlah  640 80,8 %  

 

Berdasarkan data hasil penelitian (terlampir), dapat diketahui sejauh 

mana produk Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem Mikroprosesor 

apabila digunakan dalam pembelajaran. Skor ideal untuk seluruh sistem 

= 4 x 6 x 33 = 792, dari tanggapan siswa diperoleh skor = 640 : 792 = 

0,808 atau 80,8 % dari kriteria yang diharapkan. Dari perhitungan sudah 

terlihat perangkat pembelajaran terletak pada kategori baik. 

Selain memberikan penilaian terhadap jobsheet mahasiswa juga 

memberikan saran dan masukkan untuk masing-masing pertanyaan. 

Untuk pertanyaan pertama yang berupa jobsheet dapat membantu 

mahasiswa dalam praktikum, (1) karena dengan menggunakan jobsheet 

mahasiswa dapat mengerti maksud dari praktikum, (2) jobsheet lebih 

dilengkapi dengan materi yang bersangkutan, (3) jobsheet praktek diberi 

daftar isi, (4) diharapkan dalam setiap praktek diberikan jobsheet agar 

mahasiswa sudah mempunyai acuan sebelum melakukan praktek, (5) 

penambahan materi pada jobsheet dan setiap mahasiswa diberi satu per 

satu supaya bisa menjadi referensi belajar, (6) lengkapi jobsheet contoh 

praktik lebih dari satu, (7) bahasa yang digunakan disesuaiakan dengan 

EYD, diperbaiki pengetikan kata yang tidak tepat, (8) jobsheet sesuai 

kurikulum atau kompetensi yang berhubungan dengan bahan ajar di 

SMK, (9) jobsheet perlu diperbanyak, (10) jobsheet sudah bagus dan 
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harus ditambah materi lebih banyak, (11) jobsheet jangan terlalu banyak, 

(12) jobsheet sangat membantu untuk petunjuk dan lebih diperjelas lagi, 

(13) jobsheet dibuat sesuai sub kompetensi dan setiap kelompok 

mendapat dua jobsheet, (14) agar lebih dikembangkan lagi, (15) setiap 

kelompok harus memiliki minimal satu jobsheet, (16) jobsheet tidak 

memperkenalkan mikroprosesor 8086 secara global dan spesifik untuk 

tujuan dan implementasinya, lebih dilengkapi dengan pengertian kepada 

mahasiswa, (17) untuk mempermudah mahasiswa di dalam 

melaksanakan praktek, (18) memudahkan mahasiswa agar lebih dapat 

memahami materi dan dapat melaksanakan praktek secara benar dan 

urut, (19) memudahkan mahasiswa dalam melakukan praktek sehingga 

mahasiswa dapat memperoleh materi yang diberikan, (20) karena 

jobsheet menjadi panduan paling utama dalam praktikum sehingga perlu 

adanya jobsheet, apabila tidak ada jobsheet buku menjadi pilihan kedua, 

(21) stepnya kurang penjelasan kalau bisa pada bagian pengetikan 

diberikan penjelasan kenapa menekan tombol tesebut, (22) diberikan 

gambar-gambar alat supaya lebih jelas.  

Untuk pertanyaan kedua yang berupa jobsheet dapat menarik 

mahasiswa untuk dipelajari, (1) karena dengan jobsheet terdapat 

pembahasan mengenai materi praktikum, (2) tapi akan lebih baik jika 

jobsheet tersebut diberi langkah-langkah praktis, (3) agar lebih menarik 

lagi, jobsheet diberi gambar, (4) isinya diusahakan lebih banyak gambar, 

(5) penambahan materi supaya bisa diperkaya dan lebih spesifik serta 
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ditambahkan operasional dan kompetensi yang dapat diaplikasikan 

mahasiswa pada kehidupan nyata, (6) tampilan jobsheet dibuat semenarik 

mungkin, (7) layout penulisan dan penyusunannya lebih dibuat menarik 

jangan terlihat selalu monoton dengan tabel, (8) tata letak jobsheet dibuat 

lebih menarik sehingga mahasiswa tidak cepat bosan mempelajarinya, (9) 

jobsheet disusun lebih sederhana atau mudah dipahami pada saat 

praktikum, (10) jobsheet disusun lebih sederhana atau mudah dipahami, 

(11) jobsheet harus dibuat semenarik mungkin dan jangan membuat 

jobsheet yang membosankan, (12) jobsheet disusun lebih sederhana atau 

mudah dipahami, (13) jobsheet dibuat lebih menarik agar minat 

mahasiswa dalam mempelajarinya lebih mudah, (14) sebelum melakukan 

praktikum selanjutnya, pada hari sebelumnya mahasiswa disuruh untuk 

mempelajari jobsheet yang akan dilakukan percobaan selanjutnya, (15) 

seharusnya praktek lebih kompleks lagi, (16) isinya dibuat lebih dapat 

dipahami mahasiswa, (17) jobsheet diberikan pada mahasiswa saat awal 

kuliah, (18) jobsheet bagus tapi kurang menarik bila dibaca saja tanpa 

bantuan alatnya, dibuat flashnya agar mahasiswa lebih perhatian dan 

tergugah untuk mempelajarinya, (19) jobsheet disusun secara urut dan 

lengkap serta tidak membingungkan dan disertai dengan gambar-gambar, 

(20) sudah cukup menarik tetapi bila terlalu banyak dan kmpleks menjadi  

membosankan, (21) lebih ditingkatkan dalam penyampaikan materi, (22) 

karena jobsheet hanya sebagai panduan saat praktikum saja.  
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Pertanyaan ketiga yang berupa jobsheet dibuat sesuai dengan judul 

atau sub kompetensi (1) dengan jobsheet sudah dibantu adanya judul dan 

sub kompetensi, (2) judul-judulnya dikembangkan lebih banyak lagi 

dalam aplikasi penggunaan MPA-22, (3) setiap judul atau sub 

kompetensi diberi manfaat apa saja setelah mahasiswa mempelajari sub 

kompetensi tersebut, (4) sudah sangat baik, (5) dipisah-pisah persub atau 

perjudul, (6) setuju karena mahasiswa dapat mempelajari bagian demi 

bagian, (7) disesuaiakan antara jobsheet dengan alat praktek yang 

digunakan agar lebih memudahkan mahasiswa, (8) jobsheet disertai 

kegunaan dan penerapannya, (9) saat melakukan percobaan, dosen 

memberi pengarahan dan mengamati kegiatan praktikum, (10) ditambah 

lagi sub kompetensinya agar lebih banyak materinya, (11) sebelum 

praktikum dosen memberikan pengarahan sesuai dengan judul dan sub 

kompetensi, (12) dosen memberi pengarahan sebelum praktikum dan 

mengamati kegiatan praktikum dari masing-masing kelompok, jobsheet 

terkesan langsung kepraktek tanpa ada pendahuluannya terlebih dahulu, 

mahasiswa diberi penjelasan terlebih dahulu tentang trainer sebelum 

praktek dilakukan, (13) jobsheet disusun perjudul praktikum, (14) agar 

praktek tidak melenceng dari materi dan apa yang diharapkan dapat 

tercapai, (15) karena dapat mempermudah pemahaman mahasiswa, (16) 

agar tepat dan sesuai dengan kurikiulum sehingga tidak terjadi 

kekeliruan. 
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Alat dan bahan yang dipakai sesuai dengan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaiakan pembelajaran kompetensi tersebut, beberapa mahasiswa 

memberikan saran masukkan berupa, (1) dengan alat dan bahan 

memudahkan untuk mengerjakan materi pembelajaran kompetensi, (2) 

alat dan bahan diperbanyak agar proses belajar-mengajar lebih efektif 

dan efisien, serta mahasiswa dalam praktek dapat aktif semua dan dapat 

kesempatan untuk mencoba praktek, (3) kalau bisa satu alat untuk satu 

mahasiswa, (4) diharapkan alatnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, 

satu mahasiswa satu alat, atau satu alat untuk dua mahasiswa, (5) hanya 

saja kurang sebanding dengan jumlah mahasiswa, terlebih pembawaan 

saat mengisi materi belum menyeluruh kepada setiap mahasiswa yang 

ikut praktikum, (6) alat dan bahan diperbanyak lagi, agar dalam 

menyelesaikan pembelajaran mahasiswa lebih aktif lagi, (7) diharap alat 

bisa diperbanyak agar satu kelompok tidak terlalu banyak anggotanya, 

karena sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa, (8) lebih 

diperhatikan kondisi kelayakan alat-alat dan bahan yang akan digunakan 

untuk praktek, (9) alat dan bahan perlu diperbanyak agar mahasiswa 

dapat melakukan praktek secara efektif dan maksimal, (10) alat dan 

bahan perlu diperbanyak agar mahasiswa dapat melakukannya praktek 

secara efektif, (11) akan lebih baik lagi kalau kit trainer MPA-22 

jumlahnya ditambah untuk dua mahasiswa satu trainer, (12) alat dan 

bahannya jangan monoton saja harus ada variasinya supaya tidak seperti 

itu saja, (13) kalau bisa setiap alat dan bahan yang disediakan harus 
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mencukupi kapasitas mahasiswa, (14) jumlah alat dan bahan tidak 

sebanding dengan jumlah mahasiswa, (15) penambahan peralatan 

aplikasi sistem mikroprosesor dalam industri, (16) alat dan bahan harus 

lengkap dan mencukupi kelompok yang ada, (17) karena mikroprosesor 

8086 sudah tersusun satu paket dan tinggal ditancapkan ke stop kontak 

mikroprosesor siap memprogram sesuatu yang diinginkan, karena dengan 

lengkapnya alat-alat praktek maka mahasiswa dapat belajar praktek 

dengan baik, (18) dengan alat dan bahan yang lengkap akan mendukung 

praktek, (19) alat dan bahan merupakan komponen utama dalam 

praktikum jadi diharapkan diperlengkap dan diperbaharui, (20) alat 

disesuaikan dengan jumlah mahasiswa.  

Indikator kelima berupa petunjuk atau langkah-langkah dalam 

jobsheet mudah dipahami oleh mahasiswa mendapat saran masukkan 

berupa, (1) langkah-langkah tersebut mudah untuk dipahami tapi 

terkadang masih ada langkah-langkah yang tidak disebutkan, (2) 

langkah-langkah mudah dipahami jika sudah diterangkan materi 

awalnya, tapi jika belum langkah-langkah tersebut masih kurang jelas, 

(3) setiap langkah diberi gambar percobaan, (4) pakai kata yang mudah 

dipahami dan dimengerti, (5) sudah sangat baik, tinggal mempercantik 

saat penyampaian materi dilakukan, komunikasi yang baik akan 

menciptakan pemahaman yang sempurna, (6) setuju karena jika langkah-

langkah susah dipahami maka pemahaman juga susah, (7) bahasa-bahasa 

yang digunakan diusahakan lebih sederhana dan tidak bermakna ganda 
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atau ambigu, (8) langkah-langkah dalam jobsheet ada yang kurang jelas, 

sulit dipahami, (9) langkah-langkah dalam jobsheet ada yang kurang 

jelas, (10) petunjuk dan langkah-langkah harus dibuat sedetail mungkin, 

(11) langkah-langkahnya dalam jobsheet baiknya menggunakan bahasa 

atau kalimat yang jelas, (12) petunjuk langkah harus dibuat lebih 

sistematis agar lebih mudah dipahami lagi, (13) menggunakan bahasa 

yang simple, jelas mudah dipahami, (14) dalam jobsheet sudah ada 

contoh penyesuaiannya programnya, bila ada soalpun mahasiswa tinggal 

melihat jobsheet yang sudah ada, (15) petunjuk atau langkah-langkah 

dalam jobsheet diperjelas dengan disertai gambar untuk setiap petunjuk, 

(16) dilengkapi dengan penjelasan dan gambar, (17) terkadang 

mahasiswa tidak memahami maksud dari jobsheet jadi peran dosen untuk 

memperjelaskan maksud dari jobsheet sehingga timbul diskusi dalam 

kelas, (18) untuk keterangan-keterangan mohon diperjelas.  

Dari pertanyaan yang keenam berupa tugas-tugas dalam jobsheet 

sudah tertulis secara jelas dan mudah dipahami mahasiswa, (1) tugas-

tugas dalam jobsheet cukup mudah dikerjakan dan dapat membantu 

dalam proses pembelajaran ataupun untuk menambah ilmu, (2) sudah 

jelas jika sudah pernah mencoba untuk dipraktekkan dan sebaiknya diberi 

jawaban akhir agar dapat mencocokan jawabannya, (3) di dalam jobsheet 

diberi tabel-tabel pengamatan, (4) sebaiknya materinya dipahami dulu 

baru tugas diberikan, (5) terkadang masih sulit untuk memahami perintah 

dari yang tertera pada jobsheet, penjelasan secara manual sangat 
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dibutuhkan, (6) memperjelas perintah dalam soal-soal, (7) tugas lebih 

terperinci lagi, (8) kebanyakan tugas masih dalam bahasa yang umum, 

(9) alangkah baiknya latihan soal-soal disertai jawaban akhir agar saat 

mencoba mengerjakan soal-soal mahasiswa dapat mencocokan dengan 

jawaban yang benar, (10) masih banyak tugas yang belum dipahami 

mahasiswa, (11) tugas yang diberikan harus disesuaikan dengan judul 

praktikum yang telah dilakukan saat itu, (12) tugas diberikan sesuai bab 

yang dipelajari, (13) tugas yang diberikan sesuai materi yang dibahas, 

(14) kurang lengkap pemahamannya dan penjelasannya kalau hanya tabel 

untuk tingkat mahasiswa, malas membaca dan lebih menarik bila 

disajikan dalam flash, (15) diperjelas kembali dalam jobsheetnya dengan 

kata-kata yang mudah dipahami.  

 

4.2  Pembahasan  

Dari hasil pengujian kit trainer dengan program transfer data dan 

operasi aritmetik dinyatakan sudah dapat digunakan dalam praktek sistem 

mikroposesor dan bisa diaplikasikan kepada mahasiswa Teknik Elektro. 

Sedangkan untuk angket yang telah diberikan pada responden, secara umum 

Perangkat Pembelajaran Pratek Sistem Mikroprosesor yang digunakan 

sebagai pelengkap dari Kit Trainer Mikroprosesor 8086 untuk penunjang 

bahan ajar pembelajaran dapat dinyatakan Sangat Setuju sebanyak 15,39% 

dan dinyatakan Setuju sebanyak 84,61%, dari instrumen penilaian meliputi 

perangkat pembelajaran dapat dipelajari peserta didik, perangkat 
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pembelajaran mencakup kompetensi dasar, sesuai dengan kurikulum, 

memiliki alat evaluasi, memiliki sistematika penulisan  yang mudah 

dipahami, disusun secara rasional dan dasar analisis sesuai tingkat 

kompetensi, memuat indikator keberhasilan, isi merupakan bahan ajar 

terkini, memiliki contoh soal dan kajian yang relevan, memiliki 5 referensi, 

memakai acuan pembuatan modul, mengacu pada penulisan karya ilmiah, 

sudah dapat digunakan untuk media ajar. Dan dari hasil angket yang 

ditujukan kepada mahasiswa dengan indikator jobsheet dapat membantu 

mahasiswa dalam paktikum mendapat prosentase sebanyak 87,87 %, yang 

kedua berupa jobsheet dapat menarik mahasiswa untuk dipelajari mendapat 

prosentase sebanyak 77,27 %, sedangkan jobsheet dibuat sesuai dengan 

judul atau sub kompetensi sebanyak 84,09 %, alat dan bahan yang dipakai 

sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembelajaran 

kompetensi tersebut sebanyak 84,84 %, indikator berupa petunjuk atau 

langkah-langkah dalam jobsheet mudah dipahami oleh mahasiswa mendapat 

prosentase sebanyak 76,51 %, dan tugas-tugas dalam jobsheet sudah tertulis 

secara jelas dan mudah dipahami mahasiswa.  

Hasil analisis data dari ujicoba dan uji kelayakan Perangkat 

Pembelajaran Praktek Sistem Mikroprosesor yang telah dilakukan peneliti, 

dosen pembimbing dan dosen ahli, setidaknya dapat memberikan gambaran 

bahwa pembuatan perangkat pembelajaran seperti ini layak digunakan 

sebagai bahan ajar Praktek Sistem Mikroprosesor dan perlu untuk 
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dikembangkan lagi, mengingat tanggapan positif dari responden terhadap 

bahan ajar ini. 

Berdasarkan hasil uji kelayakan Perangkat Pembelajaran Praktek 

Sistem Mikroprosesor menggunakan Kit Trainer MPA-22 yang dilakukan 

oleh responden dosen ahli Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang, 

bahwa perangkat pembelajaran ini layak digunakan sebagai bahan ajar pada 

mata kuliah Praktek Sistem Mikroprosesor. Akan tetapi bahan ajar ini bukan 

merupakan satu-satunya bahan ajar bagi mahasiswa. Bahan ajar ini 

digunakan sebagai bahan ajar dengan tujuan mahasiswa akan lebih 

memahami materi dengan menerapkan praktikum. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut selanjutnya peneliti dapat 

melakukan revisi atau perbaikan terhadap perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Setelah itu, bahan ajar siap untuk dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa Kit Trainer MPA-22 dapat bekerja dengan baik dan Perangkat 

Pembelajaran dianggap layak untuk digunakan untuk mata kuliah Praktek 

Sistem Mikroprosesor. Dapat dihasilkannya Perangkat Pembelajaran Praktek 

Sistem Mikroprosesor adalah untuk membuktikan prinsip kerja Kit Trainer 

MPA-22 yang berbasis pada Mikroprosesor 8086.  

Hasil uji kelayakan yaitu meliputi buku ajar dan jobsheet mudah 

dipelajari, mencakup kompetensi dasar, buku ajar dan jobsheet memuat alat 

evaluasi, sistematika penulisan yang mudah dipahami, buku ajar dan jobsheet 

mengacu pada kurikulum Jurusan Teknik Elektro, disusun secara rasional, 

buku ajar dan jobsheet memuat indikator keberhasilan, isi buku ajar dan 

jobsheet merupakan bahan terkini, buku ajar dan jobsheet memuat contoh dan 

latihan soal yang relevan, sumber pustaka, memakai acuan pembuatan modul, 

penulisan mengacu pada penulisan karya tulis ilmiah, dan dapat digunakan 

untuk media ajar. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bahan ajar ini sebaiknya digunakan sebagai media pembelajaran 

tambahan pada mata kuliah Praktek Sistem Mikroprosesor untuk Prodi 

Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. 

2. Pengembangan buku ajar berbasis trainer dan petunjuk praktikum atau 

jobsheet dapat diperluas untuk materi yang lain dan cakupan materi yang 

lebih luas, dan perlu diadakannya penelitian lanjutan tentang 

pengembangan buku ajar berbasis trainer dan jobsheet dengan model 

yang lain. 
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ANGKET PERANGKAT PEMBELAJARAN  

PRAKTEK SISTEM MIKROPROSESOR  

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Ahli Pengembangan Perangkat Pembelajaran  

 

Dengan hormat,  

Dalam rangka usaha saya mengembangkan Perangkat Pembelajaran 

Praktek Sistem Mikroprosesor Menggunakan Kit Trainer MPA-22 pada 

kuliah praktek sistem mikroprosesor, saya sangat mengharapkan bantuan 

Bapak/Ibu untuk mengoreksi dan memberi masukan. Pendapat, saran dan 

masukan dari Bapak/Ibu akan sangat membantu dalam menyempurnakan 

Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem Mikroprosesor yang dihasilkan. 

Untuk itu, diharapkan Bapak/Ibu bersedia mengisi angket ini. Atas 

kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk Pengisian 

1. Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 

2. Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan 

tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat setuju 

Angka 3 = setuju 

Angka 2 = tidak setuju 

Angka 1 = sangat tidak setuju 

Contoh 

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 
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Selain mengisi angka penilaian tersebut, mohon bapak/ibu memberikan saran 

masukan. 

3. Di samping penilaian Bapak/Ibu diharapkan memberikan komentar dan saran 

perbaikan secara umum terhadap “Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem 

Mikroprosesor” yang dihasilkan apabila masih terdapat kekurangan atau 

kesalahan. 

A. Kriteria Pendidikan (Educational Criteria)  

1. Buku ajar dan jobsheet yang dibuat, mudah dipelajari oleh peserta didik.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

2. Buku ajar dan jobsheet sudah mencakup kompetensi dasar.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

3. Buku ajar dan jobsheet memuat alat evaluasi. 
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Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

4. Buku ajar dan jobsheet memiliki sistematika penulisan yang mudah 

dipahami.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

5. Buku ajar dan jobsheet yang disusun mengacu pada kurikulum yang 

berlaku di Jurusan Teknik Elektro UNNES.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

6. Buku ajar dan jobsheet disusun secara rasional atas dasar analisis, sesuai 

tingkat kompetensi.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7. Buku ajar dan jobsheet memuat indikator keberhasilan.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

8. Isi buku ajar dan jobsheet merupakan bahan yang terkini.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 
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Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

9. Buku ajar dan jobsheet memuat contoh-contoh dan kajian yang relevan.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

 

10. Sumber pustaka yang digunakan minimal 5 referensi.   

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

 

11. Penulisan buku ajar memakai acuan pembuatan modul.  



66 
 

 

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

 

12. Penulisan buku ajar dan jobsheet mengacu pada penulisan karya ilmiah.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

13. Buku ajar dan lembar kerja ini dapat digunakan untuk media ajar.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 

B. Saran perbaikan secara umum Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem 

Mikroprosesor? 

Jawab :  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

  ...................................................................................................  

 

 Demikian saya mengisi angket ini dengan sebenar-benarnya.  

       Semarang, …………………….2011 

 

 

 

       …………………………………….. 
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ANGKET PERANGKAT PEMBELAJARAN  

PRAKTEK SISTEM MIKROPROSESOR  

 

Kepada Yth. 

Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro UNNES 

 

Dengan hormat,  

Dalam rangka usaha saya mengembangkan Perangkat Pembelajaran 

Praktek Sistem Mikroprosesor Menggunakan Kit Trainer MPA-22 pada 

kuliah praktek sistem mikroprosesor, saya sangat mengharapkan bantuan teman-

teman mahasiswa untuk mengoreksi dan memberi masukan. Pendapat, saran dan 

masukan dari teman-teman akan sangat membantu dalam menyempurnakan 

Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem Mikroprosesor yang dihasilkan. 

Untuk itu, diharapkan teman-teman mahasiswa bersedia mengisi angket 

ini. Atas kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk Pengisian 

4. Mahasiswa diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 

5. Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan 

tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat setuju 

Angka 3 = setuju 

Angka 2 = tidak setuju 

Angka 1 = sangat tidak setuju 

Contoh 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 √ 2 1 

Artinya : memilih untuk jawaban setuju 
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6. Di samping penilaian mahasiswa diharapkan memberikan komentar dan saran 

perbaikan secara umum terhadap “Perangkat Pembelajaran Praktek Sistem 

Mikroprosesor” yang dihasilkan apabila masih terdapat kekurangan atau 

kesalahan. 

C. Kriteria Jobsheet Praktek Sistem Mikroprosesor  

1. Jobsheet dapat membantu mahasiswa dalam praktikum.   

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

2. Jobsheet dapat menarik mahasiswa untuk dipelajari.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

3. Jobsheet dibuat sesuai dengan judul atau sub kompetensi.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 
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4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

4. Alat dan bahan yang dipakai sesuai dengan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaakan pembelajaran kompetensi tersebut.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

5. Petunjuk atau langkah-langkah dalam jobsheet mudah dipahami oleh 

mahasiswa.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

Saran masukan :  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
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6. Tugas-tugas dalam jobsheet sudah tertulis secara jelas dan mudah 

dipahami mahasiswa.  

 

Sangat setuju <...............> sangat tidak setuju 

4 3 2 1 

 

 

Saran masukan :  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 Demikian saya mengisi angket ini dengan sebenar-benarnya.  

       Semarang, …………………….2011 

 

 

 

       …………………………………….. 
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SILABUS MATA KULIAH 

 

Nama Mata Kuliah  :  Pratek Sistem Mikroprosesor 

Kode Mata Kuliah : PTE 311 

Semester / SKS  : 5 / 2 

Program Studi  : Pendidikan Teknik Elektro (PTE) 

Dosen Penanggung Jawab : Drs. Slamet Seno Adi, M.Pd.,M.T. 

 

 

KOMPETENSI MATA KULIAH 

1. Mahasiswa dapat menggunakan Komputer Papan Tunggal (KPT) 

2. Mahasiswa dapat mengisi data dalam memori/register Mikroprosesor  
3. Mahasiswa dapat membaca isi data dalam memori/register Mikroprosesor  

4. Mahasiswa dapat membuat program, memasukan program, dan menjalankan 

program pada mikroprosesor 
5. Mahasiswa dapat membuat program aplikasi 

 

DESKRIPSI / POKOK BAHASAN MATAKULIAH 

1. Prosedur pengoperasian KPT dan fungsi tombol-tombol pada KPT 
2. Mengisi data kedalam memori/register Mikroprosesor secara manual 

3. Mengisi data kedalam memori/register Mikroprosesor menggunakan program 
4. Membaca data pada memori/register Mikroprosesor  

5. Melakukan operasi aritmetik 

6. Melakukan operasi logika 
7. Membuat program aplikasi 

8. Aplikasi Sistem Mikroprosesor Sebagai Sistem Kontrol perangkat keras 

(Hardware) 
 

BUKU SUMBER 

1. MPF-I User‟s Manual 
2. MPF-I Experiment Manual (Software / Harhware) 

3. Buku Ajar Mikrprosesor 

 

 

Semarang,  November 2010 
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Penyusun  

 

 

 

Drs. S. Seno Adi, M.Pd., M.T. 

NIP. 195812181985031004 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : Teknik Elektro/PTE S1 

Semester  : 5 

Mata Pelajaran  : Praktek Sistem Mikroprosesor  

Jumlah Petemuan  : 2 x pertemuan 

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

sistem mikroprpsesor.  

II. Kompetensi Dasar  

Memahami arsitektur sistem mikroprosesor 8086.  

III. Indikator Pencapaian Kompetensi  

Mendiskripsikan arsitektur sistem mikroprosesor 8086.  

IV. Tujuan Pembelajaran  

Mahasiswa dapat mendiskripsikan arsitektur sistem mikroprosesor 8086.  

V. Materi Ajar  

1. Sistem Mikroprosesor   

2. Sejarah Mikroprosesor  

3. Mikroprosesor Intel 8086  

VI. Alokasi Waktu : 2 x Tatap muka @ 50 menit  

(minggu ke-1 dan ke-2 semester gasal)  

VII. Metode Pembelajaran  

1. Peragaan  

2. Diskusi  

VIII. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan 1  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  

A.Pendahuluan 

    (5 menit) 
1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa 
2.Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 

tentang sistem mikroprosesor. (Target pencapaian: 50% mahasiswa 
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memahami). 
3.Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 
4.Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen  menayangkan gambar yang memperlihatkan bagan dari sistem 

mikroprosesor. 
b. Dosen menjelaskan inti materi dengan penayangan power point (Target 

pencapaian 75 % mahasiswa memahami). 
c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 

diminta menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku dan internet. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasisiswa untuk mendiskusikan hasil informasi 

yang diperolehnya. 
b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 

buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 
menanggapi. 

b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 
kesimpulan. 

c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 
hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 

Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 

.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

2. Pertemuan 2  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  

A.Pendahuluan 

    (5 menit) 

1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa. 

2. Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 
tentang sejarah mikroprosesor dan mikroprosesor intel 8086. (Target 

pencapaian: 50% mahasiswa memahami). 
3. Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 
4. Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen menayangkan gambar yang memperlihatkan diagram blok internal 
mikroprosesor 8086. 

b. Dosen menjelaskan inti materi dengan penayangan power point (Target 
pencapaian 75 % mahasisiswa memahami). 

c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 
diminta menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku dan internet. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk mendiskusikan hasil informasi 
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yang diperolehnya. 
b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 

buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 
menanggapi. 

b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 
kesimpulan. 

c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 
hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 

Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 

.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

IX. Penilaian Hasil Belajar  

I. Pilih satu jawaban yang paling benar 

1. Yang merupakan komponen sebagai pusatnya dalam sistem komputer 

menurut von Neumann adalah  

a. Memori      c.   Bus  

b. Mikroprosesor     d. Port I/O  

2. Port I/O merupakan komponen yang menghubungkan mikroprosesor 

dengan perangkat luar, di bawah ini yang termasuk port I/O adalah  

a. Printer      c.   Monitor 

b. Keyboard      d.   Semua benar  

3. Fungsi saluran alamat adalah  

a. Untuk menyalurkan data   c.   untuk mengambil data  

b. Untuk menunjuk tempat data  d.   Untuk menulis data   

4. Pada tahun berapa mikroprosesor 8086 diciptakan  

a. 1972       c.   1978  

b. 1974       d.   1989  

5. Mikroprosesor pertama menggunakan teknologi  

a. PMOS      c. NMOS  

b. CMOS      d. ECL  

6. Dalam diagram blok mikroprosesor 8086 terbagi dalam berapa unit  

a. 1 unit      c.   3 unit  

b. 2 unit      d.   4 unit  
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7. Arithmetic Logic Unit (ALU) terdapat pada unit  

a. Unit Eksekusi (EU)     c.   Semua salah  

b. Unit Antarmuka Bus (BIU)    d.   Semua benar  

8. Yang berfungsi untuk mengendalikan kerja mikroprosesor 

berdasarkan instruksi adalah  

a. ISBQ      c.   Sistem kontrol  

b. Dekoder instruksi     d.   ALU 

9. Format yang dieksekusi oleh mikroprosesor dari memori adalah  

a. Kode angka      c.   Kode biner  

b. Kode huruf      d.   Kode decimal  

10. Satuan saluran adalah  

a. Bit       c.   Nybble  

b. Byte       d.   Semua benar  

II. Jawablah dengan singkat dan benar  

1. Apa fungsi dari mikroprosesor  

2. Mengapa saluran data menuju dua arah sedangkan saluran alamat 

menuju satu arah  

3. Bagaimana proses terjadinya fetch and execute pada mikroprosesor  

4. Gambarkan perbedaan antara sistem computer dan sistem 

mikroprosesor  

5. Ada berapa flag yang bisa dioperasikan pada 8086, sebutkan  

 

X. Sumber Materi  

Diktat Diktat Penerapan Mikroprosesor. Karangan : Ir. Balza Achmad, 

M.Sc.E.  

16 Bit Microprocessor Trainer. Karangan : Suk Joong Kim 

Pengantar Bahasa Rakitan, Karangan : Didin Mukodim  

Mikroprosesor Intel/Edisi Kelima/Jilid 1 : Barry B Brey 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(R P P)  

 Satuan Pendidikan  : Teknik Elektro/PTE S1 

 Semester  : 5 

 Mata Pelajaran  : Praktek Sistem Mikroprosesor  

 Jumlah Pertemuan  : 2 x pertemuan  

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

sistem mikroprosesor.  

II. Kompetensi Dasar  

Memahami sistem mikroprosesor.  

III. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mendiskripsikan komponen sistem mikroprosesor.  

2. Mendiskripsikan hubungan komponen sistem mikroprosesor.  

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa mampu mendiskripsikan komponen sistem mikroprosesor.  

2. Mahasiswa mampu mendiskripsikan hubungan komponen sistem 

mikroprosesor.  

V. Materi Ajar  

1. Clock dan Generator Penunggu 

2. CPU  

3. EPROM dan RAM  

4. I/O 

5. Penggunaan Tombol MPA-22 

6. Penggunaan Monitor MPA-22 

VI. Alokasi Waktu : 2 x pertemuan @ 50 menit  

(minggu ke-3 dan ke-4 semester gasal)  

VII. Metode Pembelajaran  

1. Peragaan  
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2. Diskusi  

VIII. Kegiatan Pembelajarn 

1. Pertemuan 1  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  

A.Pendahuluan 

    (5 menit) 

1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa 

2.Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 
tentang kit trainer MPA-22. (Target pencapaian: 50% mahasiswa 

memahami). 
3.Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 
4.Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen  menayangkan gambar yang memperlihatkan struktur memori 

pada MPA-22. 
b. Dosen menjelaskan inti materi dengan penayangan power point (Target 

pencapaian 75 % mahasiswa memahami). 
c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 

diminta menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku dan internet. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasisiswa untuk mendiskusikan hasil informasi 

yang diperolehnya. 
b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 

buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 
menanggapi. 

b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 
kesimpulan. 

c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 
hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 

Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 

.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

2. Pertemuan 2  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  

A.Pendahuluan 

    (5 menit) 

1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa. 

2. Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 
tentang fungsi-fungsi tombol pada MPA-22. (Target pencapaian: 50% 

mahasiswa memahami). 
3. Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 
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4. Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen menayangkan gambar yang memperlihatkan bagan tombol pada 
MPA-22. 

b. Dosen menjelaskan inti materi dengan penayangan power point (Target 
pencapaian 75 % mahasisiswa memahami). 

c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 
diminta menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku dan internet. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk mendiskusikan hasil informasi 
yang diperolehnya. 

b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 
buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi. 
b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 

kesimpulan. 
c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 

hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 
Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 
.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

 

IX. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Test Uraian  

1. Identifikasilah yang merupakakan cip: 

a. Mikroprosesor  

b. Interface Input/Output 

c. 7-Segment  

d. EPROM dan RAM  

2. Apa fungsi masing-masing cip tersebut? 

X. Sumber Materi  

Diktat Penerapan Mikroprosesor. Karangan : Ir. Balza Achmad, M.Sc.E.  

16 Bit Microprocessor Trainer. Karangan : Suk Joong Kim 

Pengantar Bahasa Rakitan, Karangan : Didin Mukodim  

Mikroprosesor Intel/Edisi Kelima/Jilid 1 : Barry B Brey 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(R P P)  

 Satuan Pendidikan  : Teknik Elektro/PTE S1 

 Semester  : 5 

 Mata Pelajaran  : Praktek Sistem Mikroprosesor  

 Jumlah Pertemuan  : 2 x pertemuan  

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

sistem mikroprosesor.  

II. Kompetensi Dasar 

Memahami Sistem Koneksi   

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Mendiskripsikan Sistem Koneksi   

IV. Tujuan Pembelajaran  

Mahasiswa mampu mendiskripsikan Sistem Koneksi 

V. Materi Ajar  

1. Diagram Pin Mikroprosesor 8086 

2. Pewaktu (Timing) pada 8086  

3. Koneksi Mikroprosesor dengan Komponen Lain  

4. Dekoder Alamat  

5. Pengalamatan Memori  

6. Standar Pengalamatan Memori  

VI. Alokasi Waktu : 2 x pertemuan @ 50 menit  

(minggu ke-5 dan ke-6 semester gasal) 

VII. Metode Pembelajaran  

1. Peragaan  

2. Diskusi  
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VIII. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan 1  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  

A.Pendahuluan 

    (5 menit) 

1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa 

2.Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 
tentang diagram pin mikroprosesor 8086. (Target pencapaian: 50% 

mahasiswa memahami). 
3.Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 
4.Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen  menayangkan gambar yang memperlihatkan gambar diagram pin 
8086. 

b. Dosen menjelaskan inti materi dengan penayangan power point (Target 
pencapaian 75 % mahasiswa memahami). 

c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 
diminta menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku dan internet. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasisiswa untuk mendiskusikan hasil informasi 

yang diperolehnya. 
b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 

buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi. 
b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 

kesimpulan. 
c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 

hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 

Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 

.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

2. Pertemuan 2  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  

A.Pendahuluan 

    (5 menit) 
1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa. 
2. Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 

tentang decoder alamat. (Target pencapaian: 50% mahasiswa memahami). 
3. Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 
4. Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

1.Eksplorasi 

a. Dosen menayangkan gambar yang memperlihatkan gambar dekoder 
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     (40 menit) alamat pada port dan memori. 
b. Dosen menjelaskan inti materi dengan penayangan power point (Target 

pencapaian 75 % mahasisiswa memahami). 
c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 

diminta menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku dan internet. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk mendiskusikan hasil informasi 
yang diperolehnya. 

b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 
buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 
menanggapi. 

b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 
kesimpulan. 

c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 
hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 
Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 
.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

 

IX. Penilaian Hasil Pembelajaran  

I. Pilih satu jawaban yang paling benar  

1. Word data 10101011B bilamana dinyatakan dalam dengan 

hexadecimal jawabnya adalah  

a. CA16      c.   AC16  

b. AB16      d.   BA16  

2. Beberapa saluran yang ada dalam mikroprosesor adalah  

a. Saluran data    c.   saluran alamat  

b. Saluran kendali    d.   semua benar  

3. Mikroprosesor 8086 memiliki berapa kaki pin  

a. 16      c.   40  

b. 20      d.   50  

4. Pin yang digunakan untuk memilih apakah memori atau port yang 

akan diakses oleh mikroprosesor adalah  

a. RD      c.   WR 

b. DEN     d.   M/IO 
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5. Setiap operasi pada bus memerlukan sejumlah state tertentu ysng 

disebut  

a. Machine cycle    c.   maskable interrupt 

b. Wait state     d.   strobe  

II. Jawablah dengan singkat dan benar  

1. Apa fungsi buffer pada rangkaian sistem mikroprosesor  

2. Mengapa dalam rangkaian sistem mikroprosesor banyak yang 

dipasang rangkaian latch  

3. Apa itu Decoder ? 

-  fungsinya -  penerapannya pada mapping memory  

X. Sumber Materi  

Diktat Penerapan Mikroprosesor. Karangan : Ir. Balza Achmad, M.Sc.E.  

16 Bit Microprocessor Trainer. Karangan : Suk Joong Kim 

Pengantar Bahasa Rakitan, Karangan : Didin Mukodim  

Mikroprosesor Intel/Edisi Kelima/Jilid 1 : Barry B Brey 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(R P P)  

 Satuan Pendidikan  : Teknik Elektro/PTE S1 

 Semester  : 5 

 Mata Pelajaran  : Prsktek Sistem Mikroprosesor  

 Jumlah Pertemuan  : 1 x pertemuan  

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

sistem mikroprosesor.  

II. Kompetensi Dasar  

Dapat melakukan operasi aritmetik menggunakan dalam mikroprosesor 

8086.  

III. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mendiskripsikan operasi aritmetik dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mendiskripkan hasil operasi aritmetik.  

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan melakukan operasi aritmetik 

dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan membaca hasil operasi aritmetik.  

V. Materi Ajar  

Program untuk menambah 2 bilangan 16 bit 

VI. Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @ 50 menit  

(minggu ke-7 semester gasal) 

VII. Metode Pembelajaran  

1. Presentasi  

2. Diskusi  

3. Praktek  

VIII. Kegiatan Pembelajaran  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  
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A.Pendahuluan 

    (5 menit) 
1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa 
2.Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 

tentang operasi aritmetik penjumlahan bilangan. (Target pencapaian: 50% 
mahasiswa memahami). 

3.Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai. 

4.Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen menayangkan program untuk operasi aritmetik penjumlahan untuk 
mikroprosesor 8086.  

b. Dosen menjelaskan cara memasukkan program aritmeik penjumlahan 
menggunakan kit trainer MPA-22 (Target pencapaian 75 % mahasiswa 

memahami). 
c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 

diminta membuat program operasi aritmetik penjumlahan dan mencobanya 
pada kit trainer MPA-22. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasisiswa untuk mendiskusikan hasil 
percobaannya. 

b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 
buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi. 
b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 

kesimpulan. 
c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 

hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 
Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 
.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

IX. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Test Tertulis  

2. Test Praktek  

X. Sumber Materi  

Diktat Penerapan Mikroprosesor. Karangan : Ir. Balza Achmad, M.Sc.E.  

16 Bit Microprocessor Trainer. Karangan : Suk Joong Kim 

Pengantar Bahasa Rakitan, Karangan : Didin Mukodim  

Mikroprosesor Intel/Edisi Kelima/Jilid 1 : Barry B Brey 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(R P P)  

 Satuan Pendidikan  : Teknik Elektro/PTE S1 

 Semester  : 5 

 Mata Pelajaran  : Praktek Sistem Mikroprosesor  

 Jumlah Pertemuan  : 1 x pertemuan  

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

sistem mikroprosesor.  

II. Kompetensi Dasar  

Dapat melakukan operasi aritmetik menggunakan dalam mikroprosesor 

8086.  

III. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mendiskripsikan operasi aritmetik dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mendiskripkan hasil operasi aritmetik.  

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan melakukan operasi aritmetik 

dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan membaca hasil operasi aritmetik.  

V. Materi Ajar  

Program untuk menambah 2 bilangan 16 bit 

VI. Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @ 50 menit  

(minggu ke-8 semester gasal) 

VII. Metode Pembelajaran  

1. Presentasi  

2. Diskusi  

3. Praktek  

VIII. Kegiatan Pembelajaran  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  
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A.Pendahuluan 

    (5 menit) 
1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa 
2.Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 

tentang operasi aritmetik pengurangan bilangan. (Target pencapaian: 50% 
mahasiswa memahami). 

3.Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai. 

4.Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen menayangkan program untuk operasi aritmetik pengurangan untuk 
mikroprosesor 8086.  

b. Dosen menjelaskan cara memasukkan program aritmeik pengurangan 
menggunakan kit trainer MPA-22 (Target pencapaian 75 % mahasiswa 

memahami). 
c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 

diminta membuat program operasi aritmetik pengurangan dan mencobanya 
pada kit trainer MPA-22. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasisiswa untuk mendiskusikan hasil 
percobaannya. 

b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 
buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi. 
b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 

kesimpulan. 
c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 

hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 
Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 
.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

IX. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Test Tertulis  

2. Test Praktek  

X. Sumber Materi  

Diktat Penerapan Mikroprosesor. Karangan : Ir. Balza Achmad, M.Sc.E.  

16 Bit Microprocessor Trainer. Karangan : Suk Joong Kim 

Pengantar Bahasa Rakitan, Karangan : Didin Mukodim  

Mikroprosesor Intel/Edisi Kelima/Jilid 1 : Barry B Brey 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(R P P)  

 Satuan Pendidikan  : Teknik Elektro/PTE S1 

 Semester  : 5 

 Mata Pelajaran  : Sistem Mikroprosesor  

 Jumlah Pertemuan  : 1 x pertemuan  

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

sistem mikroprosesor.  

II. Kompetensi Dasar  

Dapat melakukan operasi aritmetik menggunakan dalam mikroprosesor 

8086.  

III. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mendiskripsikan operasi aritmetik dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mendiskripkan hasil operasi aritmetik.  

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan melakukan operasi aritmetik 

dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan membaca hasil operasi aritmetik.  

V. Materi Ajar  

Program untuk menambah 2 bilangan 16 bit 

VI. Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @ 50 menit  

(minggu ke-9 semester gasal) 

VII. Metode Pembelajaran  

1. Presentasi  

2. Diskusi  

3. Praktek  

VIII. Kegiatan Pembelajaran  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  
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A.Pendahuluan 

    (5 menit) 
1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa 
2.Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 

tentang operasi aritmetik perkalian bilangan. (Target pencapaian: 50% 
mahasiswa memahami). 

3.Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai. 

4.Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen menayangkan program untuk operasi aritmetik perkalian untuk 
mikroprosesor 8086.  

b. Dosen menjelaskan cara memasukkan program aritmeik perkalian 
menggunakan kit trainer MPA-22 (Target pencapaian 75 % mahasiswa 

memahami). 
c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 

diminta membuat program operasi aritmetik perkalian dan mencobanya pada 
kit trainer MPA-22. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasisiswa untuk mendiskusikan hasil 
percobaannya. 

b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 
buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi. 
b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 

kesimpulan. 
c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 

hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 
Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 
.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

IX. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Test Tertulis  

2. Test Praktek  

X. Sumber Materi  

Diktat Penerapan Mikroprosesor. Karangan : Ir. Balza Achmad, M.Sc.E.  

16 Bit Microprocessor Trainer. Karangan : Suk Joong Kim 

Pengantar Bahasa Rakitan, Karangan : Didin Mukodim 

Mikroprosesor Intel/Edisi Kelima/Jilid 1 : Barry B Brey 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(R P P)  

 Satuan Pendidikan  : Teknik Elektro/PTE S1 

 Semester  : 5 

 Mata Pelajaran  : Praktek Sistem Mikroprosesor  

 Jumlah Pertemuan  : 1 x pertemuan  

 

I. Standar Kompetensi  

Memahami perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

sistem mikroprosesor.  

II. Kompetensi Dasar  

Dapat melakukan operasi aritmetik menggunakan dalam mikroprosesor 

8086.  

III. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mendiskripsikan operasi aritmetik dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mendiskripkan hasil operasi aritmetik.  

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan melakukan operasi aritmetik 

dalam mikroprosesor 8086.  

2. Mahasiswa dapat mendiskripsikan dan membaca hasil operasi aritmetik.  

V. Materi Ajar  

Program untuk menambah 2 bilangan 16 bit 

VI. Alokasi Waktu : 1 x pertemuan @ 50 menit  

(minggu ke-10 semester gasal) 

VII. Metode Pembelajaran  

1. Presentasi  

2. Diskusi  

3. Praktek  

VIII. Kegiatan Pembelajaran  

Tahap 

Kegiatan 

Aktivitas  
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A.Pendahuluan 

    (5 menit) 
1.Dosen mengucapkan salam dan mengecek kehadiran mahasiswa 
2.Dosen menanyakan kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuannya 

tentang operasi aritmetik pembagian bilangan. (Target pencapaian: 50% 
mahasiswa memahami). 

3.Dosen menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai. 

4.Dosen menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan. 

B. Kegiatan 

     Inti 

     (40 menit) 

1.Eksplorasi 

a. Dosen menayangkan program untuk operasi aritmetik pembagian untuk 
mikroprosesor 8086.  

b. Dosen menjelaskan cara memasukkan program aritmeik pembagian 
menggunakan kit trainer MPA-22 (Target pencapaian 75 % mahasiswa 

memahami). 
c. Mahasiswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang kemudian 

diminta membuat program operasi aritmetik perkalian dan mencobanya pada 
kit trainer MPA-22. 

 2. Elaborasi 

a. Dosen memfasilitasi mahasisiswa untuk mendiskusikan hasil 
percobaannya. 

b. Dosen menugaskan mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di 
buku masing-masing. 

 3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta membacakan hasilnya dan kelompok lain 

menanggapi. 
b. Dosen mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik 

kesimpulan. 
c. Dosen mengajukan pertanyaan apakah ada yang belum dipahami dari 

hasil pembahasan hari ini. 

C.Penutup 

   (5 menit) 
Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman hasil belajar hari ini 
.(Target pencapaian 90% siswa memahami) 

 

IX. Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Test Tertulis  

2. Test Praktek  

X. Sumber Materi  

Diktat Penerapan Mikroprosesor. Karangan : Ir. Balza Achmad, M.Sc.E.  

16 Bit Microprocessor Trainer. Karangan : Suk Joong Kim 

Pengantar Bahasa Rakitan, Karangan : Didin Mukodim 

Mikroprosesor Intel/Edisi Kelima/Jilid 1 : Barry B Brey 
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BUKU AJAR PRAKTEK  

SISTEM MIKROPROSESOR 8086  

(MENGGUNAKAN 16 BIT MICROPROCESSOR TRAINER MPA-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :  

UNGGUL HARI PAMBUDI  

 

 

 

 

 



94 
 

 

Kata Pengantar 

  

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

Rahmat, Hidayah dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyusun buku ajar 

pembelajaran manual dengan Judul “Buku Ajar Praktikum Sistem Mikroprosesor 

Menggunakan 16 Bit Microprocessor Trainer MPA-22” Pada Mata Kuliah Sistem 

Mikroprosesor, Standart Kompetensi Menguasai Konsep Dasar Mikroprosesor. 

Adapun buku ajar ini terdiri dari empat (5) materi pokok, yaitu Dasar Sistem 

Mikroprosesor, Pengenalan MPA-22, Sistem Koneksi, Pemograman 

Mikroprosesor 8086 (transfer data), Pemograman Mikroprosesor 8086 (aritmetik).   

Bahan ajar ini disusun dalam bentuk buku ajar yang berisi uraian materi 

untuk mendukung penguasaan kompetensi tertentu yang ditulis secara sistematis 

dan sesuai dengan prinsip pembelajaran dengan pendekatan kompetensi 

(Competency Based Training). Untuk itu buku ajar ini sangat sesuai dan mudah 

untuk dipelajari secara mandiri dan individual. Oleh karena itu kalaupun modul ini 

dipersiapkan untuk peserta diklat/mahasiswa dapat digunakan juga untuk diklat 

lain yang sejenis. 

Dalam penggunaannya, bahan ajar ini tetap mengharapkan asas 

keluwesan dan keterlaksanaannya, yang menyesuaikan dengan karakteristik 

peserta, kondisi fasilitas dan tujuan kurikulum/program diklat, guna 

merealisasikan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas. Penyusunan buku 

ajar bertujuan untuk menyediakan bahan ajar berupa modul produktif sesuai 

tuntutan penguasaan kompetensi tamatan sesuai program keahlian dan tamatan. 

Demikian, mudah-mudahan buku ajar ini dapat bermanfaat dalam 

mendukung pengembangan pendidikan kejuruan, khususnya dalam pembekalan 

kompetensi kejuruan peserta diklat. 

 

 

Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi  

Dalam buku ajar ini menguraikan tentang permasalahan 

Mikroprosesor. Buku ajar ini dimaksudkan untuk membantu peserta 

didik yang belum sempat memiliki dan membaca buku-buku literatur 

tentang mikroprosesor, dengan harapan setelah selesai mempelajari 

buku ajar ini berkenan untuk memperkaya pengetahuan diri dengan 

membaca buku-buku literatur.  

Materi pembelajaran buku ajar ini diharapkan dapat 

diselesaikan dalam tujuh kegiatan belajar masing-masing 2 sks. 

Sejalan dengan perencanaan pembelajaran tersebut, uraian materi 

dibagi menjadi empat bagian, masing-masing bagian membahas 

tentang :  

Kegiatan 1, membahas tentang dasar sistem mikroprosesor. 

Pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat 

mendiskripsikan beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem 

mikroprosesor.  

kegiatan 2, membahas tentang pengenalan hardware MPA-22. 

Pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat 

mengetahui bagian-bagian dari MPA-22 beserta kegunaannya.  

Kegiatan 3, membahas tentang sistem koneksi. Pada akhir 

pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mendiskripsikan 

sistem koneksi untuk aplikasi mikroprosesor 8086.  

Kegiatan 4, membahas tentang pemograman mikroprosesor 

8086 (transfer data), pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta 

didik dapat mendiskripsikan praktek-praktek transfer data yang 

terdapat pada mikroprosesor 8086 menggunakan MPA-22.  

Kegiatan 5, membahas tentang pemograman mikroprosesor 

8086 (operasi aritmetik), pada akhir pembelajaran ini diharapkan 
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peserta didik dapat mendiskripsikan praktek-praktek operasi aritmetik 

yang terdapat pada mikroprosesor 8086 menggunakan MPA-22. 

 

B. Prasyarat 

Dalam mempelajari buku ajar ini peserta didik harus sudah 

mengerti tentang dasar sistem bilangan biner, sistem pengalamatan 

memori mikroprosesor, bahas mesin dan bahasa assembling. Materi-

materi yang ada di dalam modul ini nantinya dapat dipergunakan 

dalam kehidupan sehari-hari entah itu dapat dipergunakan setiap 

orang yang berkecimpung dalam bidang pemograman, maupun 

sistem kontrol. Dengan dibekali pengetahuan yang memadai 

mengenai sistem mikroprosesor ini, maka mereka akan mengetahui 

bagaimana menyusun atau merancang suatu program menggunakan 

mikroprosesor yang berhubungan dengan alat-alat elektronika yang 

ada disekitar kita. 

 

C. Petunjuk Belajar 

1. Petunjuk bagi Peserta Didik  

Langkah-langkah dalam mempelajari buku ajar ini : 

a. Pelajari keseluruhan dari buku ajar ini, seperti halaman judul, 

pendahuluan, daftar isi, isi buku ajar, dan penutup dengan 

cermat dan teliti. Karena dengan mempelajari semua isi dari 

buku ajar ini diharapkan peserta didik mengetahui maksud 

penyusunan buku ajar ini. 

b. Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan untuk mengukur 

sampai sejauh mana pengetahuan yang telah peserta didik 

miliki. 

c. Apabila peserta didik dalam mengerjakan soal cek 

kemampuan mendapat nilai 7,00, maka peserta didik dapat 

langsung mempelajari modul ini. Tetapi apabila peserta didik 
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mendapat nilai <7,00, maka peserta didik harus mengerjakan 

soal cek kemampuan lagi sampai mendapat nilai 7,00. 

d. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan 

dengan benar untuk mempermudah dalam memahami suatu 

proses pekerjaan. 

e. Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang 

dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca 

secara teliti. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai 

sarana latihan. 

f. Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban 

yang singkat, jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan 

peserta didik setelah mempelajari buku ajar ini. 

g. Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan 

baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada 

pengajar/pembimbing. 

h. Catatlah kesulitan yang peserta didik dapatkan dalam buku 

ajar ini untuk ditanyakan pada pengajar/pembimbing pada 

saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi lainnya yang 

berhubungan dengan materi buku ajar agar peserta didik 

mendapatkan tambahan pengetahuan. 

i. Bacalah refferensi lainnya yang berhubungan dengan materi 

buku ajar agar peserta didik mendapatkan tambahan 

pengetahuan. 

2. Petunjuk bagi Pengajar :  

Dalam setiap kegiatan belajar pengajar atau instruktur berperan 

untuk : 

a. Membantu peserta didik dalam merencanakan proses belajar. 

b. Membimbing peserta didik melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar. 
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c. Membantu peserta didik dalam memahami konsep, praktek 

baru dan menjawab pertanyaan mengenai belajar peserta 

didik. 

d. Menambah peserta didik untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan kelompok belajar di dalam 

ruang kelas. 

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping pengajar dari 

tempat kerja untuk membantu jika diperlukan. 

 

D. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta didik dapat:  

1. Mengetahui konsep dasar mikroprosesor 8086.  

2. Menjelaskan karakteristik dan klasifikasi mikroprosesor 8086.  

3. Mengetahui fungsi dan dapat menggunakan kit trainer MPA-22.  

4. Praktek-praktek dengan menggunakan kit trainer MPA-22.  

 

E. Cek Kemampuan 

Untuk mengecek kemampuan peserta didik sebelum 

mempelajari buku ajar ini, kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan 

memberi tanda “” (centang) pada kolom Bisa jika eserta didik bisa 

mengerjakan soal itu atau tanda “” pada kolom Tidak jika peserta 

didik tidak bisa mengerjakan soal itu. 

No Soal Cek Kemampuan 
Pernyataan  

Bisa Tidak 

1 Apakah anda bisa menjelaskan arsitektur 

umum mikroprosesor 

  

2 Apakah anda bisa menjelaskan tentang 

memori, port I/O, bus pada mikroprosesor 8086  

  

3 Apakah anda bisa menjelaskan tentang bahasa 

mesin dan bahasa assembly 

  

4 Apakah anda bisa mengkoneksikan 

mikroprosesor dengan komponen lain  
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5 Apakah anda bisa menjelaskan decoder alamat 

dan pengalamatan memori  

  

6 Apakah anda bisa membuat pogram untukI/O 

8255 

  

8 Apakah anda bisa mempraktekkan 

perpindahan data  

  

9 Apakah anda bisa mempraktekkan operasai 

add, sub, multiply dan division 

  

10 Apakah anda bisa mengetahui tentang aplikasi 

yang menggunakan mikroprosesor 8086 

  

 

Apabila peserta didik menjawab “TIDAK” pada salah satu check 

list pada pertanyaan di atas pelajarilah sub kompetensi buku ajar ini 

sampai menguasai dan peserta didik kompeten (mampu melakukan 

sesuatu dengan baik dan benar). 

 

F. Rencana Belajar  

Standar kompetensi : Memahami perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) sistem 

mikroprosesor.  

Jenis Kegiatan 
 

Tanggal 
 

Waktu 
Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda 
Tangan 
Dosen 

Kegiatan Belajar I  
Dasar Sistem 
Mikroprosesor  

     

Kegiatan Belajar II 
Pengenalan MPA-22 

     

Kegiatan Belajar III 
Sistem Koneksi  

     

Kegiatan Belajar IV 
Pemograman 
Mikroprosesor 8086 
(transfer data) 
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Kegiatan Belajar V 
Pemograman 
Mikroprosesor 8086 
(operasi aritmetik)  
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BAB II PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Belajar 1 

DASAR SISTEM MIKROPROSESOR  

 

A. Standar Kompetensi dan Indikator 

Standar Kompetensi :  

Setelah selesai mengikuti pelajaran, peserta didik mampu 

mendiskripsikan tentang arsitektur dasar mikroprosesor.  

Indikator :  

1. Dapat menjelaskan Sistem Mikroprosesor  

2. Dapat menjelaskan Sejarah Mkroprosesor  

3. Dapat menjelaskan Mikroprosesor Intel 8086   

B. Uraian Materi Pembelajaran 

1. Sistem Mikroprosesor  

Sistem mikroprosesor adalah suatu sistem yang 

mempergunakan mikroprosesor sebagai komponen utama. Pada 

umumnya sistem mikroprosesor terdiri atas : unit mikroprosesor 

(MPU = mikroprocessing unit), memori baca tulis (RWM = read 

write memory), RAM = random access memory, memori baca 

(ROM = read only memory), dan unit Masukkan Keluaran (I/O 

unit).  
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Gambar 1. Sistem Mikroprosesor 

1.1. Mikroprosesor/MPU  

Mikroprosesor atau MPU adalah “otak” yang 

merupakan pengendali utama semua operasi dalam sistem 

komputer. Mikroprosesor mengambil instruksi biner dari 

memori, menerjemahkannya menjadi serangkaian aksi dan 

menjalankannya. Aksi tersebut bisa berupa perpindahan 

data dari dan ke memori, operasi aritmatika dan logika, atau 

pembangkitan sinyal kendali.  

1.2. Memori  

Memori adalah komponen yang digunakan untuk 

menyimpan instruksi-instruksi biner yang akan dijalankan 

oleh mikroprosesor, serta data yang digunakan untuk 

bekerja. Dalam pandangan Penulis, yang dimaksud sebagai 

memori dalam buku ajar ini berupa memori yang dapat 

langsung diakses oleh mikroprosesor, yaitu RAM (random 

access memory) yang dapat dibaca-tulis dan ROM (read 

only memory) yang hanya dapat dibaca saja.  

Sedangkan komponen penyimpan data yang lain, 

seperti floppy disk, harddisk, CDROM, dll., dikelompokkan 

sebagai perangkat (device) input/output. Setiap lokasi data 

dalam memori diberi alamat tertentu sehingga dapat secara 

khusus dituju oleh mikroprosesor. Dalam sistem komputer, 

memori tidak harus berupa sebuah komponen tunggal, tapi 

bisa lebih asalkan tidak ada alamat yang saling bertindihan. 

Satuan memori menentukan ukuran data pada setiap lokasi 

di memori, pada personal komputer satuan memori biasanya 

adalah 8 bit (1 byte), sedangkan pada mainframe ada yang 

bersatuan 12 bit atau 16 bit.  

Memori dapat berupa memori statik yang tersusun atas 

matriks flip-flop yang masing-masing menyimpan bit-bit 
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biner. Bisa juga berupa memori dinamik yang tersusun atas 

susunan banyak kapasitor yang ada-tidaknya muatan 

listriknya menandakan isyarat biner. Karena pada kapasitor 

terjadi peluruhan muatan, maka pada setiap selang waktu 

tertentu (misalnya setiap 2 milidetik) harus direfresh agar 

kembali ke keadaan semula.  

1.3. Input/Output  

Port input/output adalah komponen yang 

menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat luar 

(harddisk, printer, keyboard, monitor, dll.). Jadi port disini 

berlaku sebagai “pintu” ke perangkat luar. Sebagaimana 

memori, port I/O juga bukan merupakan komponen tunggal 

(artinya ada banyak port di dalam sistem komputer) yang 

masing-masing diberi alamat tertentu. Dengan demikian 

mikroprosesor tahu, misalnya, ke mana untuk mengirim data 

ke printer, mengambil data dari mouse dsb.  

1.4. Bus  

Bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan 

ketiga komponen di atas. Bus dapat dianalogikan sebagai 

jalan umum di muka rumah kita yang dapat kita lewati jika 

hendak menuju rumah tetangga, kantor, dsb. Bedanya, di 

jalan umum pada suatu waktu bisa terdapat banyak orang 

atau kendaraan yang melewatinya, sedangkan untuk bus, 

pada suatu saat hanya bisa ada satu keadaan (biner) untuk 

setiap jalurnya. Dengan kata lain, ada banyak komponen 

yang terhubung ke bus, tapi hanya sebuah komponen yang 

akan mengisi bus tersebut pada suatu saat. Bus dalam 

sistem komputer dibagi menjadi 3 kelompok:  

1.4.1. Bus alamat (address bus), yang digunakan oleh 

mikroprosesor untuk mengirim informasi alamat 

memori atau port I/O yang akan dihubungi olehnya. 
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Ukuran bus alamat menentukan berapa kapasitas 

memori yang ada, misalnya ukuran bus alamat 16 bit 

(16 jalur alamat) akan mampu mengalamati 2
16 

atau 

65536 (64 kb) lokasi memori. Perhatikan arah panah 

ke dan dari bus alamat pada Gambar 1.  

1.4.2. Bus data (data bus), yang digunakan untuk lewatnya 

data dari dan ke masing-masing komponen di atas. 

Bus data mempunyai ukuran tertentu misalnya 8, 16, 

atau 32 jalur. Ukuran ini tidak harus sama dengan 

ukuran data pada setiap lokasi memori. Misalnya 

apabila berukuran memori adalah 8 bit, maka dengan 

bus data 32 bit akan dapat memindahkan 4 data 

(menulis/membaca 4 lokasi memori) sekaligus.  

1.4.3. Bus kendali (control bus), yang berisi jalur-jalur untuk 

keperluan pengiriman sinyal kendali antar komponen, 

misalnya sinyal yang menandakan isyarat untuk 

membaca, atau menulis, pemilihan memori atau port, 

interupsi, dll. Isyarat-isyarat ini yang kemudian 

menentukan aksi apa yang harus dilakukan oleh 

masing-masing komponen.  
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2. Sejarah Mikroprosesor  

Iklan pertama untuk mikroprosesor muncul di Electronic 

News. Federico Faggin, Ted Hoff, dan timnya di Intel Corporation 

mendesain mikroprosesor 4004 ketika membuat sebuah IC 

pesanan untuk Busicom, sebuah perusahaan kalkulator Jepang. 

Mikroprosesor 4004 mempunyai 2.250 transistor PMOS, 

menangani data 4 bit, dan dapat mengeksekusi 60 ribu operasi 

per detik. Mikroprosesor 4004 ini adalah salah satu dari seri IC 

untuk komponen kalkulator tersebut: 4001: memori ROM 2.048 bit; 

4002: memori RAM 320 bit; serta 4003: register geser I/O 10 bit.  

Pada tahun 1972, 8008 dengan bus data 8 bit digunakan 

oleh Don Lancaster untuk membuat cikal-bakal personal 

komputer. 8008 membutuhkan 20 komponen tambahan untuk 

dapat bekerja penuh sebagai CPU. Lalu tahun 1974, 8080 

menjadi otak personal pertama komputer, Altair, diduga 

merupakan nama tujuan pesawat Starship Enterprise di film TV 

Star Trek. 8080 hanya membutuhkan 2 perangkat tambahan untuk 

bekerja. Selain itu 8080 terbuat dari transistor NMOS yang bekerja 

lebih cepat. 8080 diseut sebagai mikroprosesor generasi kedua. 

Segera sesudah itu Motorolla membuat MC6800 yang juga 

merupakan CPU multiguna. MC6800 sangat populer karena 

menggunakan catu daya +5V, dibanding 8080 dengan catu daya –

5V, +5V, -12V, dan +12V. Mikroprosesor lain yang muncul adalah 

6502 sebagai CPU komputer Apple II, dan Zilog Z80 untuk CPU 

Radio Shack TRS-80.  

Tahun 1978, IBM menciptakan personal komputer PC-XT 

yang sangat populer menggunakan mikroprosesor 8086 dan 8088. 

Keduanya mampu menangani data 16 bit. Bedanya hanya pada 

ukuran bus data yang hanya 8 bit untuk 8088 (operasi internal 16 

bit), dan 16 bit untuk 8086. Kemudian Intel membut 80186 dan 

80188 yang juga berisi perangkat peripheral terprogram. Tahun 
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1982, 80286 adalah prosesor pertama yang dapat menjalankan 

perangkat lunak yang ditulis untuk pendahulunya, karena instruksi 

yang dimiliki oleh seri sebelumnya semuanya dimiliki dan 

ditambahi dengan instruksi lain. Kompatibilitas ke atas ini 

kemudian menjadi ciri khas mikroprosesor Intel. Dalam 6 tahun, 

ada 15 juta PC-AT yang menngunakan 80286 sebagai CPU.  

Tahun 1985, Intel membuat 80386 (386TM) yang 

mengandung 275 ribu transistor, dan merupakan mikroprosesor 

32 bit yang dapat melakukan multi tasking (menjalankan beberapa 

program dalam waktu yang bersamaan). Tahun 1989, Intel 486TM 

adalah prosesor pertama yang mempunyai math coprosesor 

secara built-in di dalamnya. 

Tahun 1993, lahir keluarga prosesor Pentium®. Tahun 1995, 

prosesor Pentium® Pro didesain untuk server 32-bit, mengandung 

5,5 juta transistor dan mempunyai chip memori cache kedua di 

dalamnya. Tahun 1997, dibuat prosesor Pentium® II dengan 7,5 

juta transistor dan teknologi MMX, yang didesain khusus untuk 

memproses data video, audio and grafik secara efisien. Prosesor 

ini juga diperkenalkan dengan bentuk cartridge Single Edge 

Contact (S.E.C). Seiring dengan itu bermunculan seri Celeron 

yang merupakan versi Pentium dengan beberapa fitur yang 

dihilangkan untuk menekan biaya produksi. 

Tahun 1999 muncul Pentium III dengan 70 instruksi baru 

yang mendukung Internet Streaming SIMD. Processor ini berisi 

9,5 juta transistor, dan mengintroduksi teknologi 0,25-micron. 

Pada saat ini sedang dikembangkan mikroprosesor 64 bit, 

sehingga operasi-operasi matematis yang dilakukan dapat lebih 

cepat.  

3. Mikroprosesor Intel 8086  

Intel 8086 adalah mikroprosesor 16 bit, di mana dia dapat 

bekerja secara internal menggunakan operasi 16 bit dan secara 
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eksternal dapat mentransfer data 16 bit melalui bus data. Prosesor 

8086 dapat dihubungkan dengan bus alamat yang berukuran 20 

bit, sehingga mampu mengalamati memori maksimal 2
20 

= 

1.048.576 byte (1 MB). Diagram blok arsitektur 8086 dapat dilihat 

pada Gambar 2. Mikroprosesor 8086 terbagi atas 2 unit, yaitu unit 

antarmuka bus (bus interface unit, BIU) dan unit pengeksekusi 

(execution unit, EU).  

 

Gambar 2. Diagram blok internal mikroprosesor 8086 

3.1. Unit Antarmuka Bus (BIU)  

Unit ini merupakan bagian yang berhubungan langsung 

dengan “pihak luar”: bus alamat dan bus data. BIU mengirim 

alamat ke bus alamat, mengambil instruksi (fetch) dari 

memori, membaca data dari port dan memori, serta menulis 
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data ke port dan memori (menangani transfer data antara 

bus dan unit eksekusi). BIU tersusun atas:  

3.1.1. Instruction Stream Byte Queue (ISBQ). BIU 

memfetch instruksi dari memori sebanyak-banyaknya 

6 buah instruksi ke depan. Hal ini dilakukan agar 

eksekusi progam menjadi lebih cepat. Instruksi yang 

sudah diambil ini ditaruh di ISBQ yang berupa 6 buah 

register first-in-first-out. BIU dapat melakukan fetching 

selagi EU menerjemahkan dan mengeksekusi 

instruksi yang tidak membutuhkan penggunaan bus 

(misalnya operasi matematis menggunakan register 

internal). Ketika EU selesai melaksanakan suatu 

instruksi, maka dia tinggal mengambil perintah 

berikutnya di ISBQ, tanpa harus mengirim alamat ke 

memori untuk mengambil instruksi berikutnya, 

sehingga eksekusi akan lebih cepat. Kegiatan fetching 

instruksi berikutnya selagi menjalankan suatu instruksi 

disebut sebagai: pipelining. Pada mikroprosesor yang 

lebih baru, ukuran ISBQ tidak hanya 6 byte 

tetapimencapai 512 byte, ini efektif untuk program 

yang mempunyai banyak kalang (struktur program 

yang berulang).  

3.1.2. Register segmen. BIU berisi 4 buah register segmen 

16 bit, yaitu: code segment (CS), data segment (DS), 

extra segment (ES), dan stack segment (SS). Sistem 

komputer 8086 mempunyai bus alamat 20 bit, tetapi 

ukuran register - termasuk register alamat (memory 

address register) – yang dimilikinya hanya 16 bit, 

lantas bagaimana cara mengatasinya. Cara 

pemberian alamat 20 bit dilakukan menggunakan 2 

komponen alamat: segmen dan offset, yang masing-
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masing berukuran 16 bit. BIU akan menggeser ke kiri 

nilai segmen sebanyak 4 bit (mengalikan dengan 16), 

kemudian menambahkan offset untuk memperoleh 

alamat fisik memori yang dikirimkan melalui bus 

alamat. Untuk lebih jelasnya, diberi contoh untuk 

memberi alamat fisik $38AB4, segmen dapat diisi 

dengan angka $348A, dan offset diisi dengan angka 

$4214, lihat Gambar 3. Cara penulisan kombinasi 

segmen dan offset adalah:  

segmen:offset 

Sehingga untuk contoh ini, penulisannya adalah 

$348A:$4214. Perlu diingat bahwa kita bisa 

menggunakan kombinasi nilai segmen dan offset yang 

bervariasi untuk memberi alamat fisik yang sama, 

misalnya $38AB:$0004, $3800:$0AB4, dsb. 

 

Gambar 3. Contoh cara pengalamatan memori pada mikroprosesor 

8086 

Secara umum, suatu program terdiri atas 4 bagian: 

segmen code yang berisi instruksi; segmen data, berisi 

data yang telah dialokasikan sebelumnya (statik); segmen 

ekstra, untuk variabel dinamik; serta segmen stack yang 

dipakai untuk menyimpan informasi pada saat 

pemanggilan subrutin. Informasi segmen disimpan dalam 

keempat register segmen sesuai dengan namanya. 
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3.1.3. Instruction Pointer (IP), adalah register berisi 

informasi offset yang bersama-sama CS menunjuk 

posisi dalam memori di mana instruksi berikutnya 

berada.  

3.2. Unit Eksekusi (EU)  

Unit ini memberitahu BIU di mana mengambil instruksi 

dan data, menerjemahkan kode instruksi, dan 

menjalankannya. EU tersusun atas:  

3.2.1. Dekoder instruksi, yang mengambil urut-urutan 

instruksi dari ISBQ kemudian menerjemahkannya ke 

runtutan aksi yang harus dikerjakan oleh EU.  

3.2.2. Sistem kontrol, merupakan rangkaian yang 

mengendalikan kerja mikroprosesor berdasarkan 

instruksi yang telah diterjemahkan oleh dekoder 

instruksi tadi.  

3.2.3. Arithmetic Logic Unit (ALU), yaitu bagian dari 

mikroprosesor yang dapat melakukan operasi 

matematis (misalnya operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian) dan logika 

(misalnya operasi AND, OR, XOR, geser, dan rotasi) 

16 bit.  

3.2.4. Register flag (bendera), yaitu register flip-flop 16 bit 

yang menunjukkan kondisi yang dihasilkan oleh 

eksekusi suatu operasi oleh EU. Selain itu flag juga 

mengatur beberapa operasi tertentu. Terdapat 9 flag 

dalam register flag 8086, seperti terlihat pada Gambar 

4. 
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Gambar 4. Format register flag pada mikroprosesor 8086 

Sebanyak 6 buah flag merupakan flag kondisi yang 

menunjukkan keadaan setelah eksekusi suatu 

instruksi, yaitu: Carry Flag (CF), Parity Flag (PF), 

Auxiliary Carry Flag (AF), Zero Flag (ZF), Sign Flag 

(SF), dan Overflow Flag (OF). Sedangkan, 3 buah flag 

sisanya berupa flag kontrol yang mengendalikan 

operasi tertentu, yaitu: Single Step Trap Flag (TF), 

Interrupt Flag (IF), dan String Direction Flag (DF). 

CF akan diset (bernilai 1) jika sebuah operasi 

menghasilkan simpanan (carry) melebihi bit terpenting 

(most significat bit, MSB, atau bit 15), dan sebaliknya 

direset (bernilai 0) apabila tidak ada simpanan. PF 

diset jika suatu operasi memberikan hasil dengan 

parity genap, dan direset jika hasilnya berparity ganjil. 

AF mirip dengan CF, namun diset oleh operasi BCD 

(binary coded decimal). ZF diset jika suatu operasi 

menghasilkan nol. SF merupakan nilai MSB hasil 

operasinya, yang menunjukkan tanda; diset jika hasil 

bertanda negatif dan direset jika hasil bertanda positif. 
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OF diset jika hasil operasi melebihi tempat yang 

disediakan.  

Flag kondisi akan digunakan oleh perintah tertentu 

untuk menentukan pencabangan atau lompatan. 

Sedangkan flag kontrol dapat diatur dengan perintah 

tertentu. Jika TF diset bernilai 1, maka mikroprosesor 

akan bekerja langkah demi langkah, sehingga dapat 

digunakan untuk mencek jalannya suatu program. IF 

digunakan untuk mengatur apakah kerja 

mikroprosesor dapat diinterupsi atau tidak. Hal yang 

menyangkut interupsi akan dijelaskan secara lebih 

detil pada bab berikutnya. DF digunakan untuk 

menentukan arah operasi string.  

3.2.5. Register serbaguna, merupakan register yang dapat 

digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah 

atau hasil suatu operasi oleh ALU. Terdiri atas 8 buah 

register 8 bit, yaitu AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, dan 

DL. Register-register ini juga dapat digunakan secara 

berpasangan sehingga membentuk register 16 bit, 

yaitu; AX (gabungan dari AH dan AL), BX, CX, dan 

DX. AX biasanya digunakan untuk menyimpan hasil 

operasi, sehingga disebut akumulator. CX biasanya 

digunakan untuk pencacah untuk keperluan 

perulangan/kalang (loop), sehingga disebut counter. 

BX dan DX biasanya digunakan sebagai offset dari 

alamat data di memori (dengan segmen DS).  

3.2.6. Register pointer dan indeks, terdiri atas Stack 

Pointer (SP), Base Pointer (BP), Source Index (SI), 

dan Destination Index (DI). Stack (tumpukan) adalah 

bagian dari memori yang digunakan untuk menyimpan 

informasi alamat program yang ditinggalkan pada saat 
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terjadi pemanggilan subrutin/subprogram. Demikian 

juga apabila subrutin tersebut berupa fungsi yang 

menggunakan parameter, maka data parameter akan 

disimpan pula di stack. Alamat tumpukan terluar dari 

stack ditunjuk oleh SS:SP. Sedangkan BP digunakan 

sebagai offset yang menunjuk ke parameter-

parameter fungsi yang dipanggil. SI dan DI biasanya 

digunakan sebagai offset (masing-masing 

berpasangan dengan ES dan DS) yang menunjuk ke 

suatu variabel/data untuk operasi string (larik data). 

C. Tes Formatif  

III. Pilih satu jawaban yang paling benar 

11. Yang merupakan komponen sebagai pusatnya dalam sistem 

komputer  adalah …. 

a. Memory      c.   Bus  

b. Mikroprosesor     d.   Input / Output  

12. Unit Input Output merupakan komponen yang menghubungkan 

mikroprosesor dengan perangkat luar, di bawah ini yang 

termasuk unit I/O adalah …. 

a. Printer      c.   Monitor  

b. Keyboard      d.   Semua benar  

13. Fungsi saluran alamat adalah …. 

a. Untuk menyalurkan data    c.   Untuk 

mengambil data  

b. Untuk menunjuk tempat data   d.   Untuk menulis 

data  

14. Pada tahun berapa mikroprosesor 8086 diciptakan …. 

a. 1972      c.   1974  

b. 1978      d.   1989   

15. Mikroprosesor pertama menggunakan teknologi …. 

a. PMOS      c.   NMOS  
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b. CMOS      d.   ECL  

16. Dalam diagram blok mikroprosesor 8086 terbagi dalam berapa 

unit …. 

a. 1 unit      c.   3 unit  

b. 2 unit      d.   4 unit  

17. Arithmetic Logic Unit (ALU) terdapat pada unit …. 

a. Unit Eksekusi (EU)    c.   Semua salah  

b. Unit Antarmuka Bus (BIU)   d.   Semua benar  

18. Yang berfungsi untuk mengendalikan kerja mikroprosesor 

berdasarkan instruksi adalah …. 

a. ISBQ      c.   Sistem kontrol  

b. Dekoder instruksi     d.   ALU  

19. Format yang dieksekusi oleh mikroprosesor dari memori 

adalah …. 

a. Kode angka     c.   Kode buner  

b. Kode huruf      d.   Kode desimal  

20. Satuan saluran adalah …. 

a. Bit       c.   Nybble  

b. Byte       d.   Semua benar  

IV. Jawablah dengan singkat dan benar  

6. Apa fungsi dari mikroprosesor ? 

7. Mengapa saluran data menuju dua arah sedangkan saluran 

alamat menuju satu arah ? 

8. Bagaimana proses terjadinya fetch and execute pada 

mikroprosesor ? 

9. Gambarkan perbedaan antara sistem computer dan sistem 

mikroprosesor ? 

10. Ada berapa flag yang bisa dioperasikan pada 8086, sebutkan ! 
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Kegiatan Belajar 2 

PENGENALAN KIT TRAINER MPA-22 

 

A. Standar Kompetensi dan Indikator  

Standar Kompetensi :  

Setelah selesai mengikuti pelajaran, peserta didik mampu 

mendiskripsikan tentang pengenalan hardware MPA-22.  

Indikator :  

1. Dapat menjelaskan Clock dan Generator Penunggu  

2. Dapat menjelaskan CPU 

3. Dapat menjelaskan EPROM dan RAM  

4. Dapat menjelaskan (I/O) Input/Output 

5. Dapat menjelaskan Penggunaan Tombol MPA-22  

6. Dapat menjelaskan Penggunaan Tombol MPA-22  

B. Uraian Materi Pembelajaran  

1. Generator Clock dan Wait State  

Pembangkitan clock dilakukan dengan peranti 

generator/driver  clock 8284. Cip 8284 membantu Reset untuk 

mencocokkan dengan Ready dan menggunakan kristal 

berfrekuansi 14,7456 Mhz dengan membaginya menjadi frekuensi 

4.0 MHz (CLK) sebagai clock bagi CPU dan 2,5 MHz (P=CLK) bagi 

peranti lainnya. Keluaran RDY (Ready) selalu dijaga pada kondisi 

„high‟, tetapi jika ROM, RAM, dan I/O merupakan peranti yang 

berkecepatan rendah, RDY harus dibuat „low‟ sehingga sinyal wait 

state yang memadai dapat disisipkan ke dalam CPU. Hal ini dapat 

dilakukan jika jumper dihubungkan seperti tabel. 

 

Jumper No. J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 

Wait State No. 0 1 2 3 4 5 6 7 
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Mula-mula MPA-22 ada pada kondisi 0 karena ia dapat 

bekerja cukup cepat tanpa penyisipan sinyal wait state. 

 

2. CPU  

MPA-22 menggunakan Intel 8086 (5 Mhz) dalam mode 

minimum. Terminal Test dan Hold tidak dapat digunakan. Interupsi 

meliputi NMI (non maskable interrupt) dan general interrupt. Jika 

tombol NMI ditekan, interupsi vektor 2 terjadi dan program akan 

melompat ke alamat 08H, dan kemudian melompat lagi ke rutin 

menunggu tombol masukan. Kondisi ini dapat diubah oleh 

pengguna, dan dapat digunakan secara manual jika NMI dimulai 

melalui cara perangkat keras oleh faktor-faktor di luar. General 

interrupt dapat menjalankan 8 level interupsi melalui chip 

pengendali interupsi 8259. Chip 8086 menjalankan perintah dari 

alamat FFF0H jika ia Reset atau kembali ke kondisi awal. Oleh 

karena itu, terdapat program monitor pada alamat FF000H sampai 

FFFFFH. Jika kristal diganti dengan 24 MHz, CPU bisa juga diganti 

dengan 8086-2 (8MHz) yang berarti bisa beroperasi lebih cepat.  

3. EPROM dan RAM  

Struktur memori MPA-22 adalah seperti berikut  

FFFFFh 
 

Main Program <Keyboard control> 
 

 

FC000h 

 

FBFFFh 

Serial Monitor Program  
 
 

F8000h 
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F7FFFh 

(Unused space)  
 
 

 

04000h 

 

03FFFh 

Use Program Domain  
 

 

01000h 

 

00FFFh 

Free Memory  
 

 

00300h 

 

002FFh 

Stach Area  
 

 

0100h 

 

000FFh 

Interrupt Vector Table 
 

 

00000h 
 

 

Pada CPU 8086 terdapat 16 jalur data dan 20 jalur alamat, 

yang berarti 1 MB memori dan 512 K word. Tambahan lagi, 
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karena 8086 dapat mengolah byte ataupun word, ROM dan RAM 

harus dapat mengolah word dengan membentuk grup. 

Pembedaan byte dan word dimungkinkan melalui sinyal Ao dan 

BHE. MPA-22 berisi 2 EPROM 2764, menggunakan ruang memori 

F8000H sampai FBFFFH untuk digunakan bersama dengan 

program monitor dan dua lainnya pada alamat FC000H sampai 

FFFFFH untuk digunakan oleh program utama (pengendali 

keyboard). 

4. I/O (Input/Output)  

Terdapat 6-port 8255 untuk input dan output data, chip 8279 

untuk display keyboard, dan chip 8259 untuk pengendali interupsi. 

Bergantung pada koneksi papan ekspansi, 6-port 8255 dan RS-

232C dengan cip input/output 8251 dapat ditambahkan. 

Pendekodean I/O memiliki 6 jalur dari A0-A5 pada jalur 

alamat, dan masing-masing alamatnya adalah sbb: 

Port Addres  I/O Device  

FFD1H 

FFD3H 

FFD5H 

FFD7H 

8253 Counter 0 

8235 Counter 1 

8235 Counter 2  

8235 Control Register   

FFD8H 

 

FFD9H 

FFDAH 

FFDBH 

FFDCH 

FFDDH 

FFDEH 

FFDFH 

8255 A Port (Lower Byte) 

(Extension Use)  

A Port (Upper Byte)  

B Port (Lower Byte) 

A Port (Upper Byte)  

C Port (Lower Byte)  

C Port (Upper Byte)  

Control Register (Lower Byte)  

Control Register (Upper Byte)  

FFE0H 8259  Ao = 0  
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FFE2H  Ao = 1 

FFE8H  

FFEAH 

8279 RAM or FIFO  

8279 Status or Command  

FFF0H 

FFF2H 

8251 Data  

8251 Control  

FFF8H 

FFF9H 

FFFAH 

FFFBH 

FFFCH 

FFFDH 

FFFEH 

FFFFH 

8255 A (Lower Byte) P2A 

8255 A (Upper Byte) P1A 

8255 B (Lower Byte) P2B  

8255 B (Upper Byte) P2C 

8255 C (Lower Byte) P2C 

8255 C (Upper Byte) P1C 

8255 Control Register (Lower Byte) P2  

8255 Control Register (Upper Byte) P1 

 

Setiap peranti dalam kondisi terbuka sehingga pengguna 

dapat menggunakannya secara manual dan saat digunakan 

program inisialisasi dan aplikasi harus diorganisir. Oleh karena 

8251 yang merupakan I/O RS-232C memiliki sub-program 

inisialisasi pada alamat FEFA0H dan sub-program output pada 

FEFD0H, maka domain memori harus ditunjukkan dan dipanggil 

saat digunakan. Sebagai tambahan, baud rate dari 8251 dapat 

dipilih dengan 8253 CTC melalui program. 

 

Jumper Number J9 J10 J11 J12 J14 

Baud Rate  9.600 4.800 2.400 1.200 300 

 

5. Penggunaan Tombol MPA-22  

MPA-22 adalah program monitor dengan 4k byte yang dapat 

membaca dan menulis pada memori, melaksanakan program user, 

memungkinkan program berdasarkan sebuah tingkat tunggal break 
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point dan mentransfer memory dari satu blok ke blok yang lain. 

Juga merupakan sebuah program pengguna, yang dapat 

membaca dari atau menulisnya kedalam masing-masing sisi I/O. 

fungsi ini diberikan pada MPA-22 dengan 24 tombol dan lokasi 

tombol 8 dari 7 segment LED seperti bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing tombol mempunyai fungsi di bawah ini : 

 

: Tombol start memulai dan mengakhiri program atau 

meletakkan semua register dalam pada inisialisasi mode 

 

: Ketika tombil ini ditekan, interup dari 2 vektor terjadi dan 

monitor diletakkan pada tombol mode tunggu 

 

: Tombol untukk penambahan 16 antilogarime 

 

: Tombol untuk pengurangan 16 antilogarime 

 

 

: digunakan untuk memisahkan segment dan offset ketika 

address fisik 20 bit diletakkan  

 

START INTR 

D 

/IP 

D 

/FL 

E F 

+ - 
8 

IW/CS 

9 

OW/DS 

A 

/SS 

B 

/ES 

: REG 

4 

IB/SP 

5 

OB/BP 

6 

MV/SI 

7 

EW/DI 

, . 
0 

EB/AX 

1 

ER/BX 

2 

GO/CX 

3 

ST/DX 

START 

INTR 

+ 

- 

: 

REG 
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: Digunakan ketika register 8086 diperlukan untuk melihat 

 

: Tekan tombol ini ketika input sebuah address atau data 

telah selesai. Jika tombol ini ditekan setelah address 

input, data address akan muncul, dan masing-masing 

waktu ditekannya tombol dari depan, maka address 

ditambahkan 

: Digunakan jika sebuah perintahnya adalah untuk 

mengakhiri. Jika tombol in digunakan selama 

penggunaan perintah general, maka akan berakhir dan 

letakkan pada tombol mode tunggu. Tetapi pada “go 

command”, program perintah khusus akan mulai 

dilaksanakan setelah perintah dimasukkan dan tombol 

ditekan 

 

Tombol-tombol dibawah ini adalah tombol yang digunakan 

dalam 16 antilogaritma, perintah dan register. Ketika tombol-tombol 

ini ditekan selama pemasukkan perintah mode tunggu, maka akan 

melakukan seperti apa yang diperintahkan dan kemudian akan 

menjadi register yang sama atau tombol yang sama jika ditekan 

lagi. Sisa tombol antara 0 – F akan berarti 16 antilogaritma, 

karakter diatas perintah slash(/) dan dibawahnya adalah register. 

 

Dengan kata lain, 0 pada           adalah antilogaritma, 

EB adalah perintah, dan AX adalah register. 

Karena 16 antilogaritma dan register mempunyai makna 

yang sama saat ditulis, maka nada penjelasan dari perintah. 

: EB(byte pemeriksa) untuk membaca dan menulis isi dari 

memory pada unit byte  

 

, 

. 

0 

EB/AX 

0 

EB/AX 

1 

ER/BX 
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: ER(register pemeriksa) untuk membaca dan menulis 

register 

 

: memindahkan pelaksanaan ke GO program user 

 

 

: ST(langkah tunggal) ketika sebuah program user 

dilakukan, sebuah perintah ditunjukkan setiap waktu [ „ ] 

ditekan 

: IB(input byte) membaca data dari sisi khusus dan 

menampilkannya  

 

: OB(output byte) meletakkan data pada sisi khusus 

 

 

: MV (move) memindahkan data kedalam memory blok 

 

: EW (kata pemeriksa) membaca dan menulis isi memory 

pada kesatuan byte 

 

: IW (input kata) membaca data dari sisi khusus dan 

mendisplaykannya 

 

: OW(output kata) meletakkan data kata pada sisi khusus 

 

 

6. Penggunaan Monitor MPA-22  

a. Penulisan Addres dan Data  

Meskipun 8086 mempunyai 20 garis address, didalamnya 

terdapat register 16 bit. Maka address tidak dapat 

menspesifikasikannya hanya dengan satu register. 

2 

GO/CX 

3 

ST/DX 

4 

IB/SP 

5 

OB/BP 

6 

MV/SI 

7 

EW/DI 

8 

IW/CS 

9 

OW/DS 
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Maka, untuk membentuk 20 bit address fisik, konsep 

segment dan offset diadopsi. Singkatnya, jika ada segment 

yang disebut 0FF02BH, address fisik dalam hal ini diciptakan 

dengan cara dibawah ini. 

 

Dengan kata lain, hal ini untuk menciptakan sebuah address 

yang sebenarnya yaitu dengan penambahan segment dan 

offset melintasi 4 bit. Misalnya contoh diatas, dengan segment 

FF000 dan offset 010B, address FF02BH tetap dapat muncul. 

Untuk memasukkan hal ini dalam MPA-22, pertama-tama 

letakkan nilai segment kemudian tekan  tombol : dan terakhir 

tetap letakkan pada nilai offset. 

Singkatnya, [segment] [ : ] [offset] 

Ketika mereka diletakkan, hanya nilai offset yang ditunjukkan 

pada bagian address. 

b. Fungsi dan Perintah Monitor  

Ketika 8086 dinyalakan atau direset, semua register menjadi 

0 dan hanya point pengumpul (SP) diset pada 100H.  

Dan pada monitor akan muncul      

 , kondisi ini siap untuk diberi perintah 

1) Perintah operasi dari memory dan tombol koreksi 

(memeriksa byte dan kata) 

EW Addres  {[<Data>]  }*  Byte Unit  

 

EW Addres  {[<Data>]  }*  Word Unit  

 

Disini,  berarti tombol, < > nomor acak, [ ] seseuatu 

yang tidak selalu dibutuhkan dan [  ]* sesuatu yang dapat 

diulang. 

, , . 

, , . 

-  8 6   1 1 
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Pertama, untuk mengkoreksi atau meletakkan 

address setelah menekan EB dan EW, letakkan pada 

nomor yang diinginkan, dan tingkatkan nomor addres 

dengan menekan .  

Ketika ditekan, maka akan kembali pada mode 

tunggu. 

2) Membaca atau memeriksa isi register (register 

pemeriksa) 

ER <Register> {[<Data>]    }*  { } 

Jika pengguna menekan ER selama perintah mode 

tunggu dan kemudian menekan tombol register yang 

diinginkan, isi register akan ditunjukkan. Untuk 

mengoreksinya, masukkan nomor baru. Setelah ditekan 

tombol  , isi register selanjutnya akan 

ditunjukkan. 

3) Input pada sisi I/O (input byte dan input kata)  

IB <Port Address> { }*   

 

IW <Port Address> { }*   

  

Pada tampilan data byte atau word berasal dari port 

khusus pada setiap perangkat I/O. Port address sudah 

menunjukkannya sebelumnya. 

4) Output pada sisi I/O (input byte dan input kata) 

OB <Port Address>  <Data>  { <Data> }*  

 

OB <Port Address>  <Data>  { <Data> }*  

 

Dengan meletakkan data byte atau word pada port 

khusus berupa port address. 

5) Pelaksanaan program user (GO)  

, 

. 

, . 

, 

, , . 

, , . 

, , . 

, , . 

, . 
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GO { < Address > }  {  < Break Point Address > } 

 

Ketika user menekan tombol GO, letakkan pada 

address program yang diinginkan dan kemudian tekan 

tombol       ,  

 

 

 

Ditunjukkan dan program dimulai, pada kasus dimana 

address dikeluarkan, sebuah address yag dihentikan 

dengan mode tunggu akan memulainya lagi. 

6) Memindahkan memory blok 

Tombol operasi  

MV (alamat awal untuk memindahkan memori)  

  (alamat akhir untuk memindahkan memori) 

 

    (alamat yang dituju untuk dipindah)  

 

 

Ketika MV ditekan, muncul 3 titik. Lalu, jika sebuah 

address dan sebuah  diletakkan di kanan dan 

kemudian tombol  ditekan, memory dipindahkan ke 

tujuan yang dimaksud. 

7) Tahap operasi (langkah tunggal) 

ST  { < Address > }   {[< Address >]  }*  

 

Hal ini digunakan ketika pengguna ingin 

melaksanakan perintah program yang diinginkan satu 

persatu.  

. 

, 

, 

. 

, 

. 

, , . 

    E    
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Jika tombol  ditekan setelah address input 

hanya satu perintah pada address yang ditunjukkan dan 

user harus menunggu  . 

Kesalahan dapat ditemukan jika program ditunjukkan 

selangkah demi selangkah dengan menekan       , jika

 ditekan  , semuanya akan kembali pada perintah 

mode tunggu. 

 

 

C. Tes Formatif  

I. Jawablah dengan singkat dan benar  

1. Identifikasilah yang merupakan chip: 

a. Mikroprosesor  

b. Interface Input/Output 

c. 7-Segment  

d. EPROM dan RAM  

2. Apa fungsi masing-masing cip tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

, 

, 

. 
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Kegiatan Belajar 3 

SISTEM KONEKSI  

 

A. Kompetensi dan Indikator  

Kompetensi : 

Setelah selesai mengikuti pelajaran, peserta didik mampu 

mendiskripsikan tentang sistem koneksi.   

Indikator :  

1. Dapat menjelaskan Diagram Pin Mikroprosesor 8086  

2. Dapat menjelaskan Pewaktu (Timing) pada 8086  

3. Dapat menjelaskan Koneksi Mikroprosesor dengan Komponen  

4. Dapat menjelaskan Dekoder Alamat  

5. Dapat menjelaskan Pengalamatan Memori  

6. Dapat menjelaskan Standar Pengalamatan Port  

B. Uraian Materi Pembelajaran 

1. Diagram Pin Mikroprosesor 8086  

Sebuah mikroprosesor dihubungkan dengan komponen lain 

untuk membentuk sebuah sistem komputer (seperti terlihat pada 

Gambar 1 pada BAB I) melalui bus-bus data, alamat, dan kendali. 

Untuk dapat memahami bagaimana mikroprosesor dihubungkan 

dengan komponen lain, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu sinyal 

apa saja yang ada di mikroprosesor tersebut. Diagram pin 

mikroprosesor 8086 ditunjukkan oleh Gambar 6 berikut ini.   
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Gambar 6. Diagram pin pada mikroprosesor 8086 

Mikroprosesor 8086 mempunyai 40 kaki (pin) yang masing-

masing digunakan untuk melewatkan sinyal tertentu. Setiap pin 

sinyal diberi nama berupa mnemonic yang sesuai dengan 

fungsinya. Sistem komputer 8086 mempunyai bus data selebar 16 

bit dan bus alamat selebar 20 bit, sehingga dapat mengalamati 

memori sampai dengan 2
20 

atau 1 Mb. Untuk menghemat jumlah 

pin, maka antara pin untuk data dan pin untuk alamat digabungkan 

dengan diberi nama AD0-AD15 (dari kata address data), 

sedangkan 4 bit alamat sisanya diberi nama A16-A19 (pin-pin ini 

juga digunakan untuk sinyal status).  

Terdapat juga pin-pin untuk catu daya yang disuplaikan, yaitu 

VCC dan GND, masing-masing untuk tegangan catu daya dan 

pentanahan. Untuk dapat bekerja, selain membutuhkan catu daya, 

mikroprosesor 8086 juga memerlukan sinyal detak (clock) secara 

eksternal dengan frekuensi sampai 10 MHz. Sinyal clock ini 

dilewatkan ke pin CLK yang ada pada kaki nomor 19.  

Pin-pin lainnya digunakan untuk sinyal kendali. Mikroprosesor 

8086 dapat digunakan dalam 2 mode, minimum dan maksimum, 

yang masing-masing menggunakan pin kendali secara berbeda. 

Mode ini ditentukan dengan memberi nilai pada pin , nilai 1 

(dihubungkan dengan Vcc) untuk mode minimum dan nilai 0 

(ditanahkan) untuk mode maksimum. Kebanyakan aplikasi 

menggunakan mode minimum. Pada mode ini, nama pin yang 

dipakai pada kaki nomor 24 sampai dengan 31 adalah yang berada 

di dalam tanda kurung (sebelah kanan).  

Sinyal RESET digunakan untuk memerintah mikroprosesor 

agar melakukan inisialisasi dengan cara memberi nilai 0 pada 
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register DS, SS, ES, IP, dan flag; serta nilai $FFFF untuk CS. Pin 

INTR dan NMI digunakan untuk menginterupsi kerja mikroprosesor. 

Jika ada sinyal pada kedua pin itu, maka mikroprossor akan 

menghentikan eksekusi program yang sedang dijalankannya, 

kemudian menjalankan subrutin sesuai yang dikehendaki, dan 

setelah selesai kembali ke tempat semula di mana program 

diinterupsi. Sinyal INTR (interrupt) berupa permintaan untuk 

melakukan interupsi yang dapat dianulir /tidak dipenuhi jika flag IF 

direset, sedangkan sinyal NMI (non maskable interrupt) tidak dapat 

ditutup/ditolak, artinya interupsi harus dilakukan. Pin  (interrupt 

acknowledge) digunakan oleh mikroprosesor untuk menjawab 

bahwa permintaan interupsi dari sinyal INTR dapat 

diterima/dijalankan.  

Pin M/  (memory/IO),  (read), dan  (write) digunakan 

untuk mengendalikan memori dan port pada saat pemindahan data. 

Sinyal M/  digunakan untuk memilih apakah memori atau port 

yang akan diakses oleh mikroprosesor. Jika hendak menghubungi 

memori, maka mikroprosesor memberi nilai tinggi (1) pada sinyal ini 

dan jika port yang hendak diakses maka sinyal ini diberi nilai 

rendah (0). Sinyal  akan diaktifkan (bernilai rendah) jika operasi 

yang dilakukan adalah membaca, yaitu transfer data dari 

memori/port ke mikroprosesor. Sementara sinyal  digunakan 

untuk menulis, tranfer data dari mikroprosesor ke memori/port, jika 

aktif. Sinyal-sinyal lain adalah  (data transmit/receive),  

(data enable), ALE (address latch enable), dan  (bus high 

enable) yang akan dibahas kemudian. 

2. Pewaktu (Timing) pada 8086  

Sinyal-sinyal dalam bus data, alamat, dan kendali berubah 

sepanjang waktu sesuai dengan operasi mikroprosesor. Kerja 

sistem disinkronkan dengan detail (clock) yang disuplaikan ke CLK. 

Setiap sebuah gelombang penuh pada CLK disebut sebagai 
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keadaan atau state, misalnya T1
 
dan T2

 
pada Gambar 7. Setiap 

operasi pada bus memerlukan sejumlah tahapan tertentu yang 

disebut sebagai siklus mesin (machine cycle). Pada 8086, setiap 

siklus mesin terdiri atas empat tahap (T1 sampai dengan T4) dengan 

kemungkinan ditambah dengan satu atau lebih wait state (TWAIT). 

Dengan demikian setiap siklus mesin membutuhkan detak 

sebanyak 4+NWAIT, di mana NWAIT
 
adalah jumlah wait state yang 

dibutuhkan. Setiap instruksi memerlukan satu atau lebih siklus 

mesin untuk menyelesaikannya, yang disebut sebagai siklus 

instruksi. Berikut ini akan diberikan contoh apa yang terjadi dalam 

bus data, alamat, dan kendali saat dilakukan operasi pembacaan 

dari memori atau port.  

 

Gambar 7. Sistem pewaktuan pada 8086 

Selama state T1 dalam operasi baca tersebut, mikroprosesor 

8086 memberikan nilai pada M/  (tinggi untuk membaca dari 
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memori atau rendah untuk membaca dari port). Kemudian 8086 

mengaktifkan sinyal ALE yang diikuti dengan pengiriman alamat 

ke pin-pin AD0-AD15 dan A16-A19. Sinyal tersebut digunakan 

oleh komponen lain untuk memegang nilai alamat ke dalam bus 

alamat. Sesaat kemudian sinyal ALE direndahkan karena alamat 

sudah dipegang dalam bus alamat. Sekarang pin AD dapat 

digunakan untuk menampung data dari memori atau port. 

Mikroprosesor sekarang siap untuk membaca data dari 

memori atau port dengan alamat yang sudah diberikan tadi, 

sehingga menjelang state T2
 
berakhir, sinyal  direndahkan yang 

akan mengaktifkan komponen memori/port tersebut. Sinyal  

tersebut akan memicu memori/port yang diakses untuk 

memberikan data melalui bus data yang kemudian masuk ke pin 

AD. Memori/port yang dialamati harus dapat menyediakan data 

sebelum waktu akses memori habis, supaya mikroprosesor 

memperoleh data yang valid.  

Apabila komponen memori atau port yang diakses tersebut 

jauh lebih lambat kerjanya, maka 8086 harus diminta menunggu 

sampai data tersedia, yaitu dengan memberi satu atau lebih wait 

state (TWAIT). Ini dapat dilakukan dengan mengubah sinyal 

READY. Pada saat sinyal READY bernilai tinggi, maka 8086 akan 

beroperasi secara normal. Namun jika sinyal READY dibuat 

rendah (oleh suatu komponen) sebelum tepi naik pada CLK dalam 

state T2, maka 8086 akan menyisipkan sebuah wait state di antara 

T3
 

dan T4. Selama wait state, sinyal pada pin 8086 akan 

dipertahankan tetap sama dengan saat memasuki wait state. Hal 

ini dimaksudkan agar memori/port mendapat waktu tambahan 

untuk menyediakan data. Jika sinyal READY tetap rendah 

menjelang akhir sebuah wait state, maka 8086 akan menyisipkan 

sebuah TWAIT
 

lagi, sampai READY bernilai tinggi, di mana 

mikroprosesor kemudian akan masuk ke state T4. Sinyal READY 
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ini biasanya dibangkitkan oleh pewaktu sistem dan dapat diatur 

melalui BIOS komputer.  

Pin  digunakan untuk memindahkan data dari bus data 

ke mikroprosesor atau sebaliknya dari mikroprosesor ke bus data. 

Sinyal ini dibuat aktif saat sinyal  diberikan, dan dikembalikan 

ke tinggi ketika data sudah dipindahkan. Pada operasi tulis, nilai 

sinyal  aktif selama sinyal  diberikan. 

3. Koneksi Mikroprosesor dengan Komponen Lain  

Sebagian pin pada mikroprosesor 8086 dihubungkan ke komponen 

lain secara langsung, misalnya pin IOM/, RD, WR, dan INTA. 

Namun sebagian lain dihubungkan melalui komponen buffer dan 

latch, seperti terlihat pada Gambar 8.  

 

Gambar 8. Koneksi mikroprosesor 8086 

Komponen buffer dan latch
 

tersebut dipakai untuk 

memisahkan informasi dari pin AD dari mikroprosesor ke dalam bus 

data dan bus alamat sistem komputer. Mikroprosesor 8086 

mempunyai pin yang sama untuk data (D0-D15) dan 16 bit terkecil 

dari alamat (A0-A15). Informasi alamat dari pin AD harus tersedia 

sampai akhir state T1, saat di mana ALE bergerak turun. Sinyal ALE 
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dihubungkan dengan strobe (STB) pada latch, sehingga tepi turun 

ALE akan memicu latch untuk memindahkan informasi alamat dari 

pin AD ke latch, Nilai tersebut akan dipegang oleh latch sampai ada 

picuan dari ALE lagi.  (output enable) pada latch dihubungkan 

dengan pentanahan (GND), sehingga latch akan selalu aktif dan 

mengeluarkan informasi alamat yang ada di latch tadi ke bus 

alamat. 

Informasi alamat dalam bus alamat tersebut dikombinasikan 

dengan sinyal-sinyal dari bus kendali (yaitu M/  dan ) pada 

gilirannya akan dideteksi oleh komponen-komponen yang hendak 

diakses oleh mikroprosesor (memori atau port I/O). Apabila 

kombinasi alamat dan sinyal kontrol tersebut sesuai dengan 

alamatnya sendiri, maka komponen tersebut akan memberikan 

respon sesuai perintah dari mikroprosesor yang ditentukan oleh 

sinyal dari bus kendali, antara lain  dan .  

Pin AD0-AD15 pada mikroprosesor juga dihubungkan ke 

buffer untuk mengekstrak informasi data. Dari diagram pewaktuan 

pada saat mengakses memori atau port pada Gambar 2, data yang 

ada di pin-pin tersebut valid pada saat  berubah dari aktif (nilai 

rendah) menjadi tidak aktif (nilai tinggi), atau dengan kata lain pada 

saat tepi naiknya, yaitu sekitar permulaan state T4. Oleh karena itu, 

pin  itu dihubungkan dengan  pada buffer data, sehingga 

nilai data akan dipindahkan dari mikroprosesor ke bus data atau 

sebaliknya dari bus data ke mikroprosesor, pada saat sinyal  

aktif. Arah transfer data dari dan ke bus data ditentukan oleh sinyal 

DT/ . Jika sinyal ini bernilai tinggi maka mikroprosesor akan 

memberikan data ke bus data (data transmit). Sebaliknya, jika 

sinyal ini bernilai rendah maka mikroprosesor akan menerima data 

dari bus data (data receive). Oleh karena itu, pin DT/  dihubungkan 

dengan pin T (transmit) dari buffer yang ada. 

4. Dekoder Alamat  
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Informasi dalam bus alamat digunakan untuk mengaktifkan 

memori atau port yang diakses oleh mikroprosesor. Komponen 

yang mempunyai alamat yang sama dengan nilai bus alamat akan 

merespon dengan membaca data yang ada di bus data atau 

menulis data ke dalam bus data. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memasang dekoder alamat pada setiap komponen yang terhubung 

dengan bus alamat seperti terlihat pada Gambar 9. Pada gambar 

itu terlihat jalur-jalur pada bus alamat digunakan sebagai masukan 

dekoder alamat. Demikian juga sebagian jalur dari bus kendali 

disambungkan ke dekoder alamat, sedangkan sebagian lagi 

langsung terhubung ke komponen port atau memori (di antaranya 

adalah  dan ). Keluaran dekoder alamat dihubungkan 

dengan pin yang digunakan untuk mengaktifkan komponen, 

misalnya  (chip select),  (chip enable), atau G (gate). Dekoder 

alamat ini pada dasarnya adalah sebuah rangkaian kombinatorial 

gerbang logika yang memberikan sinyal keluaran aktif
 

saat nilai 

yang ada dalam bus alamat bersesuaian dengan alamat yang telah 

ditetapkan untuk komponen tersebut.  

 

Gambar 9. Dekoder alamat pada port dan memori 

a. Contoh dekoder alamat sebuah port  
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Sebagai contoh sebuah port diberi alamat $330, maka 

dekoder alamat yang dipakai harus dapat memberi keluaran 

yang rendah (anggap sinyal yang digunakan untuk 

menghidupkan port tersebut adalah aktif rendah) apabila nilai 

yang ada dalam bus alamat adalah $330. Selain itu nilai sinyal 

M/  adalah rendah juga, karena yang dialamati adalah port 

I/O, bukan memori. Dengan demikian nilai masukan ke dekoder 

alamat yang akan memberikan keluaran aktif adalah: A15 = 

A14 = A13 = A12 = A11 = A10 = A7 = A6 = A3 = A2 = A1 = A0 

= M/  = 0 dan A9 = A8 = A5 = A4 = 1. Implementasi ke dalam 

rangkaian logikanya sangat bervariasi serta menyesuaikan 

dengan komponen gerbang logika yang tersedia. Salah satu 

contohnya adalah dengan me-NAND-kan semua jalur alamat 

yang bernilai tinggi serta meng-OR-kan jalur-jalur alamat yang 

bernilai rendah, kemudian menggabungkan semua keluaran 

gerbang-gerbang tersebut dengan gerbang OR yang 

keluarannya di-OR-kan lagi dengan jalur M/  untuk 

menghasilkan output bernilai rendah, seperti terlihat pada 

Gambar 10 berikut ini.  
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Gambar 10. Contoh dekoder alamat untuk port $330 

b. Contoh dekoder alamat banyak port sekaligus  

Sebuah dekoder alamat dapat juga digunakan sekaligus 

oleh beberapa port yang berbeda, asalkan alamat-alamatnya 

berurutan (bisa merupakan alamat yang berurutan langsung, 

misalnya: $330, $331, $332, dan $333; maupun yang 

mempunyai selisih alamat yang sama, misalnya: $330, $334, 

$338, dan $33C). Untuk keperluan itu, dapat memanfaatkan 

sebuah IC dekoder, misalnya IC dekoder 3-ke-8 74LS138 yang 

dapat digunakan untuk mengalamati 8 port sekaligus.  

Sebagai contoh di sini akan dibuat dekoder alamat untuk 

mengalamati 8 buah EPROM 2732 yang masing-masing 

berkapasitas 4096 byte. Setiap ROM mempunyai alamat 

internal sebesar 4096 atau 2, sehingga harus ada 12 jalur dari 

bus alamat yang langsung dihubungkan ke masing-masing 

ROM. Sisanya dihubungkan dengan IC 74LS138. Dari Tabel 2 

terlihat bahwa ROM 0 yang beralamat $00000 sampai dengan 
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$00FFF, akan aktif apabila nilai M/  = 1, dan nilai A19 = A18 = 

A17 = A16 = A15 = A14 = A13 = A12 = 0. Sedangkan nilai A11 

sampai dengan A0 tidak berpengaruh, oleh karena itu jalur-jalur 

tersebut langsung dihubungkan ke ROM 0. ROM 1 yang 

beralamat $01000 sampai dengan $01FFF, akan aktif apabila 

nilai M/  = A12 = 1, dan nilai A19 = A18 = A17 = A16 = A15 = 

A14 = A13 = 0. Demikian seterusnya sampai ROM yang 

terakhir.  

Tabel 2. Pengalamatan pada 8 buah ROM berkapasitas 4 kB 

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai M/IO 

selalu 1, sementara A19-A15 selalu bernilai 0. Dengan 

demikian jalur-jalur tersebut digunakan untuk mengaktifkan IC 

74LS138 pada pin G1, G2A, dan G2B. Sedangkan sinyal-sinyal 

yang membedakan antara ketujuh ROM tersebut (yaitu A14, 

A13, dan A12) digunakan untuk memilih salah satu di antara 

keluaran 74LS138 yang akan diaktifkan, sehingga masing-

masing dihubungkan dengan pin C, B, dan A pada 74LS138. 

Apabila nilai CBA adalah 000, maka 74LS138 akan 

memberikan keluaran rendah pada Y0 dan nilai tinggi pada 

output yang lain. ROM 0 akan terpilih/aktif. Jika nilai CBA 

adalah 110, maka 74LS138 akan memberikan keluaran rendah 
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pada Y6 sehingga mengaktifkan ROM 6. Demikian seterusnya. 

Implementasinya terlihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Dekoder alamat untuk 8 buah ROM sekaligus 

5. Pengalamatan Memori  

Lebar bus data pada sistem mikroprosesor 8086 adalah 16 bit 

(jalur), sehingga dimungkinkan untuk melakukan akses ke memori 

secara langsung sebanyak 2 byte dengan alamat yang berurutan. 

Sebagai contoh, perintah MOV DS:[100],BX akan memindahkan isi 

register BX ke memori dengan alamat $FA100 dan $FA101, jika 

diasumsikan DS = $FA00. Jika kedua alamat tersebut terletak pada 

sebuah IC memori, maka pemindahan data dari register ke memori 

tidak dapat dilakukan dalam 1 siklus mesin, karena tidak mungkin 

mengaktifkan 2 alamat secara bersamaan dalam sebuah 

komponen. Oleh karena itu, kedua alamat tersebut harus 

dipisahkan. Secara praktis hal ini dilakukan dengan menggunakan 

2 buah memory bank yang memisahkan antara memori dengan 

alamat genap (00000, 00002, 00004, dst) dengan memori yang 

beralamat ganjil (00001, 00003, 00005, dst). Bank memori yang 

beralamat genap dihubungkan dengan byte (8 bit) bus data yang 

rendah, D0 sampai D7, sedangkan bank memori yang beralamat 
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ganjil dihubungkan dengan byte (8 bit) bus data yang tinggi, D8 

sampai D15.  

Jalur A0 pada bus alamat digunakan untuk mengaktifkan 

komponen memori yang berada pada bank memori genap. Jika A0 

bernilai rendah maka komponen tersebut akan diaktifkan, dengan 

demikian jalur A0 langsung dihubungkan dengan  pada 

komponen tersebut (Gambar 7). Sedangkan  pada komponen 

memori yang berada pada bank memori ganjil dihubungkan dengan 

sinyal  (bus high enable). Sinyal ini diberikan bersamaan 

dengan sinyal alamat oleh mikroprosesor. Sinyal  bernilai 

rendah jika sebuah data berukuran 1 byte (8 bit) diakses pada 

alamat memori yang ganjil, atau jika sebuah data berukuran 1 word 

(2 byte, atau 16 bit) diakses pada alamat genap.  

Jika sebuah data byte dibaca dari memori beralamat genap, 

misalnya dengan instruksi MOV AH, [100H], jalur A0 akan bernilai 

rendah sementara jalur  bernilai tinggi. Bank genap menjadi 

aktif, sedangkan bank ganjil tidak aktif. 

Sebuah data byte lantas akan ditransfer dari komponen yang 

aktif ke jalur D7-D0 pada bus data. Kemudian 8086 akan 

memasukkan data dari byte rendah jalur data tersebut ke AH.  

Kemudian jika kita hendak memindahkan sebuah data byte 

dari memori yang beralamat ganjil, misalnya dengan instruksi MOV 

AL, [101H], maka sinyal A0 menjadi tinggi dan  menjadi 

rendah, sehingga bank memori ganjil akan aktif, sementara bank 

memori genap tidak aktif. Data dari memori pada bank ganjil akan 

ditransfer ke byte tinggi pada bus data (D15-D8) dan kemudian 

akan dipindahkan ke register AL.  
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Gambar 12. Pengalamatan memori menggunakan bank memori 

Jika sebuah perintah lain, misalnya MOV AX, [100H], 

digunakan untuk memindahkan sebuah data word dari memori 

yang beralamat genap, maka kedua sinyal A0 dan  akan 

bernilai rendah, sehingga kedua bank memori akan aktif. Data dari 

memori pada bank genap akan ditransfer ke byte rendah pada bus 

data (D7-D0), sementara data dari memori pada bank ganjil akan 

dipindahkan ke byte tinggi pada bus data (D15-D8), dan 8086 akan 

memindahkan keduanya ke register AX. Pada kasus ini, 

sebenarnya ada 2 alamat yang diakses secara bersamaan oleh 

8086 (yaitu 100H dan 101H), namun perbedaannya hanya pada 

nilai A0.  

Kasus terakhir adalah apabila kita mentransfer sebuah data 

word dari memori beralamat ganjil, misalnya dengan instruksi MOV 

AX, [101H]. Pada kasus ini, 8086 tidak dapat memberikan 2 alamat 

yang berurutan tadi (101H dan 102H) secara bersamaan karena 

kedua alamat tersebut berbeda pada 2 jalur (A1 dan A0), sehingga 

dibutuhkan 2 siklus mesin untuk melakukannya. Pada siklus 

pertama, 8086 memberi alamat 101H (ganjil),  bernilai rendah 
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dan A0 tinggi. Data pertama lalu akan ditransfer ke jalur D15-D8 

dan masuk ke AL. Kemudian pada siklus mesin kedua, CPU 

memberi alamat 102H (genap), A0 akan bernilai rendah, namun 

 tinggi. Data kedua kemudian akan dipindahkan ke jalur D7-D0 

dan dimasukkan ke AH. Untuk menghindari pemakaian 2 siklus 

mesin untuk operasi pengaksesan memori, maka pada saat 

memprogram, variabel-variabel yang berukuran word harus 

dialokasikan pada memori yang beralamat genap. 

6. Standar Pengalamatan Port  

Pengalamatan port dapat dilakukan secara bebas namun tidak 

sembarangan. Yang penting adalah dipastikan bahwa tidak ada 2 

port atau lebih yang mempunyai alamat yang sama. Sistem 

komputer personal (IBM compatible) telah mempunyai standar 

pengalamatan untuk port-port yang umum dipakai, seperti 

ditunjukkan pada Tabel 3. Untuk alat yang dirancang sendiri, 

alamat port harus dipilihkan di luar alamat standar tersebut. 

Tabel 3. Standar pengalamatan port pada komputer personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tes Formatif  

III. Pilih satu jawaban yang paling benar  
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6. Word data 10101011B bilamana dinyatakan dalam dengan 

hexadecimal jawabnya adalah …. 

c. CA16      c.   AC16  

d. AB16      d.   BA16  

7. Beberapa saluran yang ada dalam mikroprosesor adalah …. 

c. Saluran data    c.   saluran alamat  

d. Saluran kendali    d.   semua benar  

8. Mikroprosesor 8086 memiliki berapa kaki pin …. 

c. 16      c.   40  

d. 20      d.   50  

9. Pin yang digunakan untuk memilih apakah memori atau port 

yang akan diakses oleh mikroprosesor adalah …. 

c. RD      c.   WR 

d. DEN     d.   M/IO 

10. Setiap operasi pada bus memerlukan sejumlah state tertentu 

yang disebut ….  

c. Machine cycle    c.   maskable interrupt 

d. Wait state     d.   strobe  

IV. Jawablah dengan singkat dan benar  

4. Apa fungsi buffer pada rangkaian sistem mikroprosesor ? 

5. Mengapa dalam rangkaian sistem mikroprosesor banyak yang 

dipasang rangkaian latch ? 

6. Apa itu Decoder ? 

-  fungsinya  

-  penerapannya pada mapping memory  
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Kegiatan Belajar 4  

PEMOGRAMAN MIKROPROSESOR 8086 

(Transfer Data) 

 

A. Standar Kompetensi dan Indikator  

Standar Kompetensi : 

Setelah selesai mengikuti pelajaran, peserta didik mampu 

mendiskripsikan tentang mikroprosesor 8086.  

Indikator :  

1. Dapat menjelaskan memprograman mikroprosesor 8086  

2. Dapat menjelaskan komponen pemrograman mikroprosesor 8086  

3. Dapat menjelaskan transfer data pada mikroprosesor 8086 

B. Uraian Materi Pembelajaran  

1. Perintah operasi dari memory dan tombol koreksi (memeriksa 

byte dan word) 

Untuk memeriksa memori menggunakan tombol EW dengan 

urutan sebagai berikut :  

Tekan tombol    masukkan address yang diinginkan lalu tekan 

tombol maka pada monitor akan muncul data. 

Ketika ditekan  , maka akan kembali pada mode tunggu. 

2. Membaca atau memeriksa isi register (memeriksa register) 

Tombol ER merupakan tombol yang berfungsi untuk memriksa isi 

register. Adapun langkah pembacaan register adalah sebagai 

berikut : 

Tekan tombol     lalu tekan tombol yang memiliki simbol 

register, setelah itu tekan tombol  maka pada monitor akan 

muncul isi dari register tersebut. 

3. Input pada sisi I/O (input byte dan input kata)  

Berikut adalah perintah operasi memeriksa input pada port I/O.  

. 

, 

EW 

, 

ER 

IB IW 
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Tekan tombol   atau         lalu masukkan port addres, setelah 

itu tekan tombol.  

Untuk hasil yang ditampilkan pada monitor akan sangat 

tergantung pada port I/O. Karena pada percobaan ini tidak 

menggunakan modul tambahan pada port I/O maka hasilnya tidak 

valid.   

 

 

4. Output pada sisi I/O (input byte dan input word) 

Di bawah ini merupakan perintah program untuk memeriksa 

output pada port I/O :  

Tekan tombol    atau          lalu masukkan port addres, setelah 

itu tekan tombol.  

Untuk hasil yang ditampilkan pada monitor akan sangat 

tergantung pada port I/O. Karena pada percobaan ini tidak 

menggunakan modul tambahan pada port I/O maka hasilnya tidak 

valid. 

5. Pelaksanaan program user (GO)  

Perintah eksekusi merupakan perintah untuk mengeksekusi atau 

menjalankan perintah program sebelumnya. Jadi harus ada 

perintah atau program yang dibuat untuk diketahui hasilnya. Untuk 

perintah operasi eksekusi sendiri adalah sebagai berikut.  

Tekan tombol     masukkan address yang pertama digunakan 

lalu tekan tombol  maka pada monitor akan muncul huruf E yang 

berarti program telah dijalankan seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

6. Memindahkan memory blok 

Pada perintah operasi dimasudkan untuk memindahkan memori 

ketujuan yang dimaksud. Berikut langkah-langkah perintah 

memindahkan memori blok : 

    E    

, 

, 

OB OW 

. 

GO 

, MV 
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Tekan tombol    masukkan alamat awal, lalu tekan  lalu 

masukkan alamat akhir, setelah itu tekan tombol   untuk 

kembali pada perintah mode tunggu. 

Pada saat tombol MV ditekan maka akan muncul tiga buah titik 

pada bagian address, pada saat itu masukkan alamat yang akan 

dijadikan tujuan. Di bawah ini merupakan tampilan awal saat 

menekan tombol MV. 

7. Tahap operasi (langkah tunggal) 

Operasi langkah tunggal digunakan ketika pengguna ingin 

melaksanakan perintah program yang diingnkan satu persatu. 

Berikut urutan perintah untuk operasi bertahap : 

Tekan tombol    lalu masukkan address, setelah itu tekan  

Hal ini digunakan ketika pengguna ingin melaksanakan perintah 

program yang diinginkan satu persatu.  

Jika tombol  ditekan setelah address input hanya satu 

perintah pada address yang ditunjukkan dan user harus 

menunggu  . 

Kesalahan dapat ditemukan jika program ditunjukkan selangkah 

demi selangkah dengan menekan       , jika   ditekan, 

semuanya akan kembali pada perintah mode tunggu. Di bawah ini 

merupakan tampilan awal ketika tombol ST ditekan.  

 

C. Tugas  

1. Praktekkan cara memindah data / memasukkan data ke register :  

0250   MOV AX, 

0253  MOV CX,  

256  MUL CX,  

2. Carilah Op-Code dari Mnemonic berikut :  

a. IN AL, 34H 

b. OUT 220H, AX 

c. PUSH CX  

. 

, ST 

, 

, 

, . 
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d. AND BH, CL 

e. CALL 2323H 
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Kegiatan Belajar 5 

PEMOGRAMAN MIKROPROSESOR 8086 

(Operasi Aritmetik) 

 

D. Standar Kompetensi dan Indikator  

Standar Kompetensi : 

Setelah selesai mengikuti pelajaran, peserta didik mampu 

mendiskripsikan operasi aritmatik penjumlahan.  

Indikator :  

4. Dapat menjelaskan dan mempraktekkan operasi aritmetik 

mikroprosesor 8086  

E. Uraian Materi Pembelajaran  

1. Program untuk menambah 2 bilangan 16 bit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Menentukan 

Bilangan 

Menentukan 

Address 

Membuat Susunan 

Program 

Memasukkan 

Data Input 

Menjalankan 

Program 

Memeriksa 

Hasil 

Program 

Selesai 
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Program di bawah ini  menunjukkan penambahan  16 bit, 

sebagai contoh adalah bilangan 3456H dan 4427H. 

  0300H  56H   0320H  27H 

  0301H  34H   0321H  44H 

a. Inisialisasi program 

Hal ini berfungsi untuk menentukan dimana letak addres dan isi 

dari data yang dimasukkan.  

ORG   250H 

 ADR1 EQU 0300H 

 ADR2 EQU 0320H 

 ADR3 EQU 0345H 

b. Susunan program  

Susunan program dibuat untuk mempermudah dalam 

memasukkan data dan mengetahui peintah yang akan 

digunakan. 

Address : Assembler  

0250 F8 CLC : Clear Carry untuk 

penambahan awal 

0251 A10003 MOV AX, ADR1 : AX  (ADR1) 

0254 03062003 ADD AX, ADR2 : AX  (AX + 

(ADR2)) 

0258 A34503 MOV ADR3, AX : (ADR3)  AX 

025B F4 HALT  

c. Cara pengoperasian  

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START    -  8 6    1. 1 
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0 

EB/AX 
            

              

2 5 0    2 5 0.      

              

,     2 5 0     . 

              

F 8     2 5 0    F 8. 

              

,     2 5 1    0 0. 

             

 

A 
 

1 
   

  2 5 1 
 

    A 1. 

       , 
    

  2 5 2 
 

    0 0. 

       0 
 

0 
   

  2 5 2 
 

    0 0. 

       , 
    

  2 5 3 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 3 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 4 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 4 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 5 
 

    0 0. 

       0 
 

6 
   

  2 5 5 
 

    0 6. 

       , 
    

  2 5 6 
 

    0 0. 

       2 
 

0 
   

  2 5 6 
 

    2 0. 

       , 
    

  2 5 7 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 7 
 

    0 3. 
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, 
    

  2 5 8 
 

    0 0. 

       A 
 

3 
   

  2 5 8 
 

    A 3. 

       , 
    

  2 5 9 
 

    0 0. 

       4 
 

5 
   

  2 5 9 
 

    4 5. 

       , 
    

  2 5 A 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 A 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 B 
 

    0 0. 

       F 
 

4 
   

  2 5 B 
 

    F 4. 

        

 

 

d. Memasukkan data input  

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

. 
      

-       
 

        

         0 

EB/AX 

  
    

        
 

        

        3 
 

0 
 

0 
  

  3 0 0. 
 

        

        , 
      

  3 0 0 
 

    0 0. 

        5 
 

6 
    

  3 0 0 
 

    5 6. 

        , 
       

 3  0 1  
 

     0  0. 

        3 
 

4 
     

3 0 1 
   

3 4. 

        . 
      

- 
        

        
 0 
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EB/AX 

  

        3 
 

2 
 

0 
  

  3 2 0 
 

        

        , 
      

  3 2 0 
 

    0 0. 

        2 
 

7 
    

  3 2 0 
 

    2 7. 

        , 
       

3 2 1 
   

0 0. 

        4 
 

4 
     

3 2 1 
   

4 4. 

         

e. Eksekusi program  

Sejauh ini, masukan program dan input data telah selesai. 

Sekarang, jalankan program. 

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

. 
     

-       
 

    F F 

       2 

GO/CK    
      0. 

 
        

       
               

2 
 

5 
 

0 
 

  2 5 0. 
 

        

       . 
     

E       
 

        

         

f. Hasil program   

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START 
  

-   8 6 
 

    1. 1 

        0 

EB/AX    
        

 
        

       3 
 

4 
 

5 
 

  3 4 5. 
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, 
     

  3 4 5. 
 

    7 D. 

       3 
 

4 
 

6 
  

3 4 6. 
     

       , 
      

3 4 6 
   

7 8. 

        

hasil,  0345H  7dH  3456H 

  0346H  78H + 4427H 

     787dH  

g. Tugas  

3. Buat program untuk penjumlahan dengan bilangan yang lain.  

4. Jika address 0250 diganti 0200 apakah program dapat 

dijalankan? Jelaskan ! 
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GLOSARIUM  

 

Bahasa Assembly   adalah bahasa komputer yang kedudukannya 

di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi 

misalnya bahasa C atau Pascal 

 

Bahasa pemrograman  atau sering diistilahkan juga dengan bahasa 

komputer, adalah teknik komando/instruksi 

standar untuk memerintah komputer mengolah 

data 

 

Data    adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadan 

yang kita hadapi (data is the description of 

things and events that we face).  

 

Mikroprosesor adalah suatu chip (IC=integrated circuits) yang 

di dalamnya. terkandung rangkaian ALU 

(arithmetic-logic unit) 

 

Mnemonic  adalah singkatan-singkatan yang 

mcngindikasikan suatu operasi 
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JOBSHEET PRAKTEK  

SISTEM MIKROPROSESOR 8086  

(MENGGUNAKAN 16 BIT MICROPROCESSOR TRAINER MPA-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :  

UNGGUL HARI PAMBUDI  
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Petunjuk Praktek Mikroprosesor 8086 

 

I. Judul Percobaan  

Operasi transfer data pada mikroprosesor 8086.  

 

II. Tujuan Percobaan  

Setelah menyelesaikan praktek ini, yang anda peroleh adalah :  

1. Dapat menggunakan kit trainer MPA-22 untuk menulis address dan 

data  

2. Dapat menggunakan kit trainer MPA-22 untuk operasi transfer data 

 

III. Teori Singkat  

1. Penggunaan tombol MPA-22 

MPA-22 adalah program monitor dengan 4k byte yang dapat 

membaca dan menulis pada memori, melaksanakan program user, 

memungkinkan program berdasarkan sebuah tingkat tunggal break 

point dan mentransfer memory dari satu blok ke blok yang lain. Juga 

merupakan sebuah program pengguna, yang dapat membaca dari atau 

menulisnya kedalam masing-masing sisi I/O. fungsi ini diberikan pada 

MPA-22 dengan 24 tombol dan lokasi tombol 8 dari 7 segment LED 

seperti bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START INTR 

D 

/IP 

D 

/FL 

E F 

+ - 
8 

IW/CS 

9 

OW/DS 

A 

/SS 

B 

/ES 

: REG 

4 

IB/SP 

5 

OB/BP 

6 

MV/SI 

7 

EW/DI 

, . 
0 

EB/AX 

1 

ER/BX 

2 

GO/CX 

3 

ST/DX 
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Masing-masing tombol mempunyai fungsi di bawah ini :  

START 

 

Tombol start memulai dan mengakhiri program atau 
meletakkan semua register dalam pada inisialisasi mode  

 

INTR 

 

ketika tombil ini ditekan, interup dari 2 vektor terjadi dan 

monitor diletakkan pada tombol mode tunggu 
 

+ 

 

tombol utnk penambahan 16 antilogarime 
 

 

- 

 

tombol untuk pengurangan 16 antilogarime 

 
 

: 

 

digunakan untuk memisahkan segment dan offset ketika 
address fisik 20 bit diletakkan 

 

REG 

 

digunakan ketika register 8086 diperlukan untuk melihat 

 
 

, 

 

tekan tombol ini ketika input sebuah address atau data telah 
selesai. Jika tombol ini ditekan setelah address input, data 

address akan muncul, dan masing-masing waktu 
ditekannya tombol dari depan, maka address ditambahkan 

 

. 

 

digunakan jika sebuah perintahnya adalah untuk 

mengakhiri. Jika tombol in digunakan selama penggunaan 
perintah general, maka akan berakhir dan letakkan pada 

tombol mode tunggu. Tetapi pada “go command”, program 
perintah khususakan mulai dilaksanakan setalah perintah 

dimasukkan dan tombol ditekan 
 

Tombol-tombol dibawah ini adalah tombol yang digunakan 

dalam 16 antilogaritma, perintah dan register. Ketika tombol-tombol 

ini ditekan selama pemasukkan perintah mode tunggu, maka akan 

melakukan seperti apa yang diperintahkan dan kemudian akan 

menjadi register yang sama atau tombol yang sama jika ditekan lagi. 

Sisa tombol antara 0 – F akan berarti 16 antilogaritma, karakter diatas 

perintah slash (/) dan dibawahnya adalah perintah dan register. 
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Dengan kata lain, 0 pada EB/AX adalah antilogaritma, EB 

adalah perintah, dan AX adalah register. Karena 16 antilogaritma dan 

register mempunyai makna yang sama saat ditulis, akan ada 

penjelasan dari perintah. 

EB/AX 

 

EB (byte pemeriksa) untuk membaca dan menulis isi dari 

memory pada unit byte 
 

ER/BX 

 

ER (register pemeriksa) untuk membaca dan menulis 
register 

 
 

GO/CX 

 

memindahkan pelaksanaan ke GO program user 

 

ST/DX 

 

ST (langakh tunggal) ketika sebuah program user 

dilakukan, sebuah perintah ditunjukkan setiap waktu „ 
ditekan 

 

IB/SP 

 

IB (input byte) membaca data dari sisi khusus dan 

menampilkannya 
 

 

OB/BP 

 

OB (output byte) meletakkan data pada sisi khusus 

 
 

MV/SI 

 

MV (move) memindahkan data kedalam memory blok  
 

 

EW/DI 

 

EW (kata pemeriksa) membaca dan menulis isi memory 

pada kesatuan byte 
 

IW/CS 

 

IW (input kata) membaca data dari sisi khusus dan 
mendisplaykannya 

 
 

OW/DS 

 

OW (output kata) meletakkan data kata pada sisi khusus 

 

IV. Alat dan Bahan  

1. Satu set kit trainer MPA-22  

2. Satu set buku ajar dan jobsheet  
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V. Langkah Percobaan  

1. Perintah operasi dari memory dan tombol koreksi (memeriksa byte 

dan word) 

Untuk memeriksa memori menggunakan tombol EW dengan urutan 

sebagai berikut :  

Tekan tombol      masukkan address yang diinginkan lalu tekan 

tombol maka pada monitor akan muncul data. 

Ketika ditekan  , maka akan kembali pada mode tunggu. 

2. Membaca atau memeriksa isi register (memeriksa register) 

Tombol ER merupakan tombol yang berfungsi untuk memriksa isi 

register. Adapun langkah pembacaan register adalah sebagai berikut : 

Tekan tombol      lalu tekan tombol yang memiliki simbol register, 

setelah itu tekan tombol  maka pada monitor akan muncul isi dari 

register tersebut. 

3. Input pada sisi I/O (input byte dan input kata)  

Berikut adalah perintah operasi memeriksa input pada port I/O.  

Tekan tombol      atau           lalu masukkan port addres, setelah itu 

tekan tombol.  

Untuk hasil yang ditampilkan pada monitor akan sangat tergantung 

pada port I/O. Karena pada percobaan ini tidak menggunakan modul 

tambahan pada port I/O maka hasilnya tidak valid.   

 

4. Output pada sisi I/O (input byte dan input kata) 

Di bawah ini merupakan perintah program untuk memeriksa output 

pada port I/O :  

Tekan tombol      atau            lalu masukkan port addres, setelah itu 

tekan tombol.  

Untuk hasil yang ditampilkan pada monitor akan sangat tergantung 

pada port I/O. Karena pada percobaan ini tidak menggunakan modul 

tambahan pada port I/O maka hasilnya tidak valid. 

5. Pelaksanaan program user (GO)  

. 

, EW 

, 

ER 

, IB IW 

, OB OW  
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Perintah eksekusi merupakan perintah untuk mengeksekusi atau 

menjalankan perintah program sebelumnya. Jadi harus ada perintah 

atau program yang dibuat untuk diketahui hasilnya. Untuk perintah 

operasi eksekusi sendiri adalah sebagai berikut.  

Tekan tombol     masukkan address yang pertama digunakan lalu 

tekan tombol  maka pada monitor akan muncul huruf E yang 

berarti program telah dijalankan seperti pada gambar di bawah ini.  

 

 

6. Memindahkan memory blok 

Pada perintah operasi dimasudkan untuk memindahkan memori 

ketujuan yang dimaksud. Berikut langkah-langkah perintah 

memindahkan memori blok : 

Tekan tombol      masukkan alamat awal, lalu tekan        lalu 

masukkan alamat akhir, setelah itu tekan tombol       untuk 

kembali pada perintah mode tunggu. 

Pada saat tombol MV ditekan maka akan muncul tiga buah titik pada 

bagian address, pada saat itu masukkan alamat yang akan dijadikan 

tujuan. Di bawah ini merupakan tampilan awal saat menekan tombol 

MV. 

7. Tahap operasi (langkah tunggal) 

Operasi langkah tunggal digunakan ketika pengguna ingin 

melaksanakan perintah program yang diingnkan satu persatu. Berikut 

urutan perintah untuk operasi bertahap:   

Tekan tombol       lalu masukkan address, setelah itu tekan  

Hal ini digunakan ketika pengguna ingin melaksanakan perintah 

program yang diinginkan satu persatu.  

Jika tombol ditekan setelah address input hanya satu perintah 

pada address yang ditunjukkan dan user harus menunggu  . 

Kesalahan dapat ditemukan jika program ditunjukkan selangkah demi 

selangkah dengan menekan           , jika     ditekan, semuanya akan 

    E    

. 

GO 

, 

. 

MV 

, ST 

, 

, 

, . 
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kembali pada perintah mode tunggu. Di bawah ini merupakan 

tampilan awal ketika tombol ST ditekan.  

 

8. Tugas dan Pertanyaan  

5. Praktekkan cara memindah data / memasukkan data ke register :  

0250   MOV AX, 

0253  MOV CX,  

257   MUL CX,  

6. Carilah Op-Code dari Mnemonic berikut :  

f. IN AL, 34H 

g. OUT 220H, AX 

h. PUSH CX  

i. AND BH, CL 

j. CALL 2323H 
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Petunjuk Praktek Mikroprosesor 8086 

 

VI. Judul Percobaan  

Operasi aritmetik dengan menambahkan 2 bilangan 16 bit.  

 

VII. Tujuan Percobaan  

Setelah menyelesaikan praktek ini, yang anda peroleh adalah :  

3. Dapat menggunakan kit trainer MPA-22 untuk operasi aritmetik 

penjumlahan 16 bit 

 

VIII. Teori Singkat  

Dalam bahasa assembly, setiap instruksi diberi kata (mnemonic) yang 

sesuai dengan maksud perintah itu, sehingga dapat membantu pemrogram 

dalam mengingat instruksi kepada mikroprosesor tersebut. Kata yang 

dipakai biasanya berupa singkatan atau beberapa huruf awal dari kata dalam 

bahasa Inggris untuk perintah tersebut. Misalnya, mnemonic untuk perintah 

penjumlahan adalah ADD, untuk perintah pengurangan adalah SUB (dari 

kata subtract), dan untuk memindahkan data dari suatu register atau memori 

ke lokasi lain adalah MOV (dari kata move). Sebagian besar instruksi terdiri 

atas mnemonic dan operand yang merupakan parameter dari instruksi 

tersebut, yang dituliskan di belakang mnemonic tersebut. Contoh bahasa 

assembly dari perintah-perintah dengan bahasa mesin di atas diberikan 

dalam tabel.  

 

Instruksi  Bahasa Mesin  Bahasa Assembly 

Memindahkan data dari 

register BX ke register CX  

$8B CB  MOV CX, BX  

Menjumlahkan data dalam 
register AL dengan angka 7  

$04 07  ADD AL, 7  

Membaca port 5  $E4 05  IN AL, 5  
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Secara umum instruksi mikroprosesor dikelompokkan menjadi (beserta 

contoh):  

1. Operasi transfer data, yaitu operasi pemindahan (pengkopian) data 

antara register, memori, dan port. Di antaranya:  

MOV AX, BX ; menyalin isi BX ke AX  

MOV BL, [437AH] ; menyalin data byte dari DS:437AH 

ke BL  

IN AL, 34H ; membaca input byte dari port 34H 

ke AL  

OUT 220H, AX ; menulis output word ke port 220H  

PUSH CX ; menyimpan register CX ke stack 

(SS:SP)  

2. Operasi aritmatika, yaitu operasi matematis antara register/memori 

(dilakukan ALU).  

ADD DL, BL  ; menambahkan isi BL ke DL  

SUB CX, 437AH  ; mengurangi isi CX dengan angka 

437AH  

MUL CX  ; mengalikan AX dengan CX, hasil 

disimpan di AX  

3. Operasi bit, yaitu operasi logika antara register/memori (dilakukan 

ALU).  

AND BH, CL  ; meng-AND-kan isi BH dengan CL  

NOT DX  ; menginvers isi register DX  

4. Operasi string, yaitu operasi yang melibatkan sekumpulan data yang 

berurutan dalam memori/port.  

REP MOVSB  ; menyalin isi byte dari DS:SI ke 

ES:DI sebanyak CX  

5. Operasi kontrol aliran program, untuk mengatur loop, lompatan, 

dan perulangan.  

CALL 2323H  ; memanggil subrutin di alamat 

CS:2323H  

RET  ; kembali ke pemanggil subrutin  
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JZ LBL1  ; lompat ke instruksi yang diberi 

label LBL1 jika flag ZF bernilai 1 

(set)  

6. Operasi kontrol prosesor, yang mengatur kerja mikroprosesor.  

STI  ; menset flag interupsi (TF), membolehkan interupsi 

CLI ; mereset TF, menghambat interupsi 

 

IX. Alat dan Bahan  

3. Satu set kit trainer MPA-22  

4. Satu set buku ajar dan jobsheet  

 

X. Langkah Percobaan  

Berikut ini adalah beberapa program untuk operasi aritmetik yang 

bisa digunakan dengan kit trainer MPA-22.  

1. Program untuk penjumlahan 16 bit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Menentukan 

Bilangan 

Menentukan 

Address 

Membuat Susunan 

Program 

Memasukkan 

Data Input 

Menjalankan 

Program 

Memeriksa 

Hasil 

Program 

Selesai 
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Jika 3456H dan 4427H dijumlahkan. 

  0300H  56H    0320H 27H 

  0301H  34H    0321H 44H 

a. Inisialisasi program  

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan dimana letak addres dan 

isi dari data yang dimasukkan.  

ORG  250H 

ADR1 EQU 0300H 

ADR2 EQU 0320H 

ADR3 EQU 0345H 

b. Susunan program  

Susunan program dibuat untuk mempermudah dalam 

memasukkan data dan mengetahui perintah yang akan digunakan. 

Address : Assembler  

0250  F8 CLC : Clear Carry untuk penambahan awal 

0251   A10003  MOV  AX, ADR1 :memasukkan isi reg AX ke ADR1 

0254  03062003  ADD  AX, ADR2 : menambahkan isi reg AX ke ADR2 

0258  A34503  MOV ADR3, AX : memasukkan isi reg AX ke ADR3 

025B F4 HALT  

Dari program di atas dapat diaplikasikan pada kit trainer seperti dibawah 

ini.  

2. Cara pengoperasian  

 

Langkah operasi Tampilan pada monitor  

 T
e
k
a
n 

     

 

Address  Data  

 

 S
T
A
R
T 

     

 

-
  

 8 6    
1
. 

1 
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 T
e
k
a
n 

     

 

         

 

 0 
E
B
/
A
X 

     

 

         

 

 T
e
k
a
n 

     

 

         

 

 
2  5  0  

 
 2 5 

0
. 

     
 

 T
e
k
a
n 

     

 

         

 

 ,        2 5 0     .  

 T
e
k
a
n 

     

 

         

 

 
F  8    

 
 2 5 0    

F
  

8
. 

 

 T
e
k
a
n 

     

 

         

 

 
,      

 
 2 5 1    0 

0
. 
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Ini adalah program awal untuk memulai program selanjutnya. Tidak 

semua address memiliki data FF atau 00, ada beberapa address yang 

sudah terisi data sebelumnya.  

Selanjutnya memasukkan data untuk program pengisian register AX 

ke ADR1 dan menambahkan isi register AX ke ADR2 dan memasukkan 

data ke register AX.  

Program utama sudah dimasukkan selanjutnya adalah memasukkan 

data input pada address 300 dan 320 sesuai dengan inisialisasi program di 

atas.  

3. Memasukkan data input  

Data yang dimasukkan adalah bilangan yang akan ditambahkan 

sesuai perintah di atas. Data dimasukkan ke dalam address yang sudah 

ditentukan pada saat inisialisasi program. Selanjutnya adalah 

menjalankan program atau eksekusi program yang telah dimasukkan.  

4. Eksekusi program  

Program dieksekusi pada addres pertama yang digunakan yaitu 250. 

Tampilan pada layar menunjukkan huruf E berarti program sudah 

tereksekusi. Selanjutnya adalah melihat hasil dari penjumlahan melalui 

address 345 dan 346.   

5. Hasil program  

Hasil dari penjumlahan 2 bilangan 16 bit dilihat melalui ADR3.  

  0345H  7dH  3456H 

  0346H 78H + 4427H 

     787dH  

 

XI. Tugas dan Pertanyaan  

1. Buat program untuk penjumlahan dengan bilangan yang lain.  

2. Jika address 0250 diganti 0200 apakah program dapat dijalankan? 

Jelaskan ! 
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Petunjuk Praktek Mikroprosesor 8086 

 

I. Judul Percobaan  

Operasi aritmetik dengan mengurangkan 2 bilangan pada 16 bit.  

 

II. Tujuan Percobaan  

Setelah menyelesaikan praktek ini, yang anda peroleh adalah :  

4. Dapat menggunakan kit trainer MPA-22 untuk operasi aritmetik 

pengurangan 2 bilangan pada 16 bit.  

 

III. Teori Singkat  

1. Sistem Bilangan  

Banyak system bilangan yang digunakan pada piranti digital, 

dan yang biasa digunakan ialah system-sistem bilangan biner, oktal, 

decimal, dan heksa decimal. Sedangkan, dalam kehidupan sehari-hari 

sangat akrab dengan system bilangan decimal,(dasaan, basis-10, atau 

radiks-10). Meskipun system decimal sangat akrab dengan kita, tetapi 

system tersebut tidak mudah diterapkan didalam mesin digital. 

System bilangan yang paling mudah diterapkan didalam mesin digital 

adalah system bilangan biner (basis-2) karena system tersebut hanya 

memiliki 2 simbol angka yang sesuai dengan 2 keadaan yang berbeda 

didalam mesin. Untuk memudahkan pembahasan, kita membagi 

system bilangan menjadi basis-10 dan basis ke-n, dimana n > 2. 

Sehingga dikenal banyak system seperti basis –2, basis-3, …, basis-8, 

…,basis-10, …, basis-16, dan seterusnya. Semua system bilangan 

tersebut termasuk kedalam system bilangan berbobot, artinya nilai 

sustu angka tergantung dari posisi relatifnyaterhadap koma atau 

angka satuan. Misalnya bilangan 5725,5 dalam decimal. Ketiga angka 

5 memiliki nilai yang berbeda, angka 5 paling kanan bernilai lima 
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persepuluhan, angka 5 yang tengah bernilai lima satuan sedangkan 

angka 5 yang lainnya bernilai lima ribuan.  

Untuk membedakan suatu bilangan dalam system bilangan 

tertentu digunakan konvensi notasi. Untuk basis-n kita menggunakan 

indeks n atau tanda lain yang disepakati. Sebagai contoh bilangan 

„11‟ basis-2 akan ditulis dalam bentuk „112‟ untuk mencegah 

terjadinya salah pengertian dengan bilangan „118‟, „1110‟ atau 

„1116‟ dan seterusnya. Kadang-kadang indeks tersebut tidak 

dicantumkan jika basis tersebut sudah jelas. Misalkan secara khusus 

sedang membahas bilangan basis-8, maka bilangan-bilangan dalam 

pembahasan tersebut tidak disertai indeks. Sering pula dalam 

konvensi tersebut dijumpai bahwa suatu bilangan yang tidak disertai 

indeks berarti bilangan tesebut dinyatakan dalam decimal atau basis-

10. selanjutnya dikenal beberapa cara menyatakan suatu bilangan 

dalam basis-16, atau heksa-desimal. Cara-cara tersebut adalah dengan 

menyertakan indeks 16, atau di belakang bilangan diikuti dengan 

huruf „h‟, atau sebelum bilangan itu dicantumkan huruf „h‟ atau tanda 

„#‟atau tanda‟$‟. Contoh 9616 = 96h = H16 = # 96 = $96. 

2. Sis-16 (heksa-desimal) 

Dalam system heksa-desimal (basis-16) mempunyai symbol 

angka (numerik) sebanyak 16 buah symbol. Karena angka yang telah 

dikenal ada 10 maka perlu diciptakan 6 buah symbol angka lagi yaitu 

A, B, C, D, E, dan F dengan nilai A16 = 1010, B16 = 1110, C16 = 

1210, D16 =1310, E16 = 1410 dan F16 =1510. Dengan demikian 

symbol angka-angka untuk system heksa=decimal adalah 0, 1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. nilai suatu bilangan basis-16 dalam 

basis-10 dapat dinyatakan sebagai Σ(Nx 16a) dengan N = 0, 1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan a = …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 

3, …(bilangan bulat dalam decimal yang menyatakan posisi relatif N 

terhadap koma atau satuan). Contoh : 584AED16 = 5 x 165 + 8 x 164 
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+ 4 x 163 + 10 x 162 + 14 x 161 + 13 x 160 = 5242880 + 524288 + 

16384 + 2560 + 224 + 13 = 14,0664062510 

3. Konversi Desimal-Oktal dan Heksadesimal 

Konversi desimal ke oktal dan desimal ke heksadesimal dapat 

dilakukan denganmelakukan pembagian berulang-ulang untuk bagian 

bulat dan perkalianberulang-ulang untuk bagian pecahan seperti yang 

dilakukan pada konversi desimal-biner di bagian depan. Sebenarnya 

cara ini berlaku untuk semua dasarsistem bilangan. 

Contoh : Untuk (205,05)10 

Oktal:      Heksadesimal: 

205 : 8 = 25 sisa 5    205 : 16 = 12 sisa 13 = D 

25 : 8 = 3 sisa 1     12 : 16 = 0 sisa 12 = C 

3 : 8 = 0 sisa 3 

0,05 x 8 = 0,4 0,05 x 16 = 0,8 

0,40 x 8 = 3,2 0,80 x 16 = 12,8 (12 = C) 

0,20 x 8 = 1,6 0,80 x 16 = 12,8 

0,60 x 8 = 4,8 

0,80 x 8 = 6,4 

0,40 x 8 = 3,2 

0,20 x 8 = 1,6 

Jadi, (205,05)10 = (315,031463146...)8 = (CD,0CCCC..)16 

4. Aritmatika HeksaDesimal. 

a. Penjumlahan HeksaDesimal 

Pada dasarnya penjumlahan antara Bilangan Biner, Oktal, 

Desimal, dan Heksadesimal adalah sama, hanya saja yang 

berbeda adalah basis atau radixnya. Jika bilangan Heksadesimal 

nilai basis atau radixnya adalah 16 atau ditulis (16). 

Contoh Soal : 

 8   5   4(16) 

 7   5   2(16) + 
         F   A   6(16) 
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 6   8   9(16) 

 6   3   4(16) + 
        C   B   D(16) 

 

b. Pengurangan HeksaDesimal 

Pada dasarnya pengurangan antara Bilangan Biner, Oktal, 

Desimal, dan Heksadesimal adalah sama, hanya saja yang 

berbeda adalah basis atau radixnya. Jika bilangan Heksadesimal 

nilai basis atau radixnya adalah 16 atau ditulis (16). 

Contoh Soal : 

A   B   2 , 4   6 
9    F   7 , C   D   - 

D   B   A , 7   9 
D   C   5 , A   C 

6    A   3 , 9   8   - 
7   2   2 , 1   4 

 

c. Perkalian HeksaDesimal 

Pada dasarnya perkalian antara Bilangan Biner, Oktal, 

Desimal, dan Heksadesimal adalah sama, hanya saja yang 

berbeda adalah basis atau radixnya. Jika bilangan Heksadesimal 

nilai basis atau radixnya adalah 16 atau ditulis (16). 

Contoh Soal : 

 

 

 

  A C , 2(16) 

  5  3 , 4(16)  x 
            2 B  0 , 8 

       2 0 4   6 
        3 5 6 A 

          3 7 F 9 , 6 8(16) 
 

IV. Alat dan Bahan  

1. Satu set kit trainer MPA-22  

2. Satu set buku ajar dan jobsheet 
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V. Langkah Percobaan  

Berikut ini adalah beberapa program untuk operasi aritmetik yang 

bisa digunakan dengan kit trainer MPA-22. 

1. Program untuk pengurangan 16 bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika 7654H dikurangi 3783H. 

 0300H  54H    0320H  83H 

 0301H  76H    0321H  37H 

a. Inisialisasi program  

Mulai 

Menentukan 

Bilangan 

Menentukan 

Address 

Membuat Susunan 

Program 

Memasukkan 

Data Input 

Menjalankan 

Program 

Memeriksa 

Hasil 

Program 

Selesai 
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Hal ini dimaksudkan untuk menentukan dimana letak addres dan 

isi dari data yang dimasukkan. 

ORG  250H 

ADR1 EQU 0300H 

ARD2 EQU 0320H 

ARD3 EQU 0345H 

b. Susunan program  

Susunan program dibuat untuk mempermudah dalam 

memasukkan data dan mengetahui perintah yang akan digunakan. 

0250  F8 CLC : Clear Carry untuk penambahan awal 

0251  A10003  MOV AX, ADR1: memasukkan isi reg AX ke ADR1 

0254  2B062003  SUB AX, ADR2 : mengurangkan isi reg AX ke ADR2 

0258  A34503  MOV ADR3, AX : memasukkan isi reg AX ke ADR3 

025B F4 HALT 

2. Cara pengoperasian  

Untuk langkah-langkah percobaan lakukan sepeti pada praktek 

penjumlahan dengan urutan seperti di bawah ini.  

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START    -  8 6    1. 1 

              

0 

EB/AX 
            

              

2 5 0    2 5 0.      

              

,     2 5 0    F F. 

              

F 8     2 5 0    F 8. 
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,     2 5 1    0 0. 

 

A 
 

1 
   

  2 5 1 
 

    A 1. 

       , 
    

  2 5 2 
 

    0 0. 

       0 
 

0 
   

  2 5 2 
 

    0 0. 

       , 
    

  2 5 3 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 3 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 4 
 

    0 0. 

       2 
 

B 
   

  2 5 4 
 

    2 B. 

       , 
    

  2 5 5 
 

    0 0. 

       0 
 

6 
   

  2 5 5 
 

    0 6. 

       , 
    

  2 5 6 
 

    0 0. 

       2 
 

0 
   

  2 5 6 
 

    2 0. 

       , 
    

  2 5 7 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 7 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 8 
 

    0 0. 

       A 
 

3 
   

  2 5 8 
 

    A 3. 

       , 
    

  2 5 9 
 

    0 0. 

       4 
 

5 
   

  2 5 9 
 

    4 5. 

       , 
    

  2 5 A 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 A 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 B 
 

    0 0. 

       F 
 

4 
   

  2 5 B 
 

    F 4. 
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3. Memasukkan data input  

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

. 
      

-       
 

        

         0 

EB/AX 

  
    

        
 

        

        3 
 

0 
 

0 
  

  3 0 0. 
 

        

        , 
      

  3 0 0 
 

    0 0. 

        5 
 

4 
    

  3 0 0 
 

    5 4. 

        , 
       

 3  0 1  
 

     0  0. 

        7 
 

6 
     

3 0 1 
   

7 6. 

        . 
      

- 
        

         0 

EB/AX 

  
    

        
 

        

        3 
 

2 
 

0 
  

  3 2 0 
 

        

        , 
      

  3 2 0 
 

    0 0. 

        8 
 

3 
    

  3 2 0 
 

    8 3. 

        , 
       

3 2 1 
   

0 0. 

        3 
 

7 
     

3 2 1 
   

3 7. 

         

4. Eksekusi program  

Sejauh ini, masukan program dan input data telah selesai. Sekarang, 

jalankan program. 

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 
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. 
     

-       
 

    F F 

       2 

GO/CK    
      0. 

 
    0  0  

       
               

2 
 

5 
 

0 
 

  2 5 0. 
 

        

       . 
     

E       
 

        

        

  

5. Hasil program  

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START 
  

-   8 6 
 

    1. 1 

        0 

EB/AX    
        

 
        

       3 
 

4 
 

5 
 

  3 4 5. 
 

        

       , 
     

  3 4 5. 
 

    D 1. 

       3 
 

4 
 

6 
  

3 4 6. 
     

       , 
      

3 4 6 
   

3 E. 

        

hasilnya  0345H  d1H   7654H 

0346H  3EH   3783H - 

       3Ed1H 

 

VI. Tugas dan Pertanyaan  

1. Buat program untuk pengurangan dengan bilangan yang lain. 

2. Carilah Op-Code dari Mnemonic berikut :  

k. IN AL, 34H 

l. OUT 220H, AX 
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m. PUSH CX  

n. AND BH, CL 

o. CALL 2323H 
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Petunjuk Praktek Mikroprosesor 8086 

 

VII. Judul Percobaan  

Operasi aritmetik dengan mengalikan 2 bilangan pada 16 bit.  

 

VIII. Tujuan Percobaan  

Setelah menyelesaikan praktek ini, yang anda peroleh adalah :  

5. Dapat menggunakan kit trainer MPA-22 untuk operasi aritmetik 

perkalian 2 bilangan pada 16 bit.  

 

IX. Teori Singkat  

1. Pemrograman pada PPI 8255  

Untuk memilih mode transfer data dan arah (input dan output) 

pada ketiga port, 8255 harus diprogram terlebih dahulu. Pemograman 

PPI 8255 dilakukan dengan mengirimkan sebuah data berukuran 1 

byte (disebut kata kendali atau control word) ke alamat CW. Data 

tersebut mengikuti format yang telah ditentukan. Format kata kendali 

untuk inisialisasi terlihat pada gambar 1a. nilai dari setiap bit (D7-D0) 

harus disesuaikan dengan aplikasi 8255. Untuk inisialisasi, D7 selalu 

bernilai 1. Kombinasi D6-D5 serta D2 untuk memilih mode transfer 

data, sedangkan D4, D3, D1, dan D0 digunakan untuk menentukan 

arah transfer data. Contoh: jika Port A untuk input dengan mode 

sederhana, Port C atas (PC7-PC4) sebagai output sederhana, kemudian 

Port B sebagai output dengan jabat tangan, maka nilai kata kendalinya 

adalah 10010100 atau H94. Selain untuk melakukan inisialisasi, 

pemrograman pada 8255 juga dapat dipergunakan untuk melakukan 

operasi bit set-reset pada Port C. Hal ini hanya berlaku apabila Port C 

dipergunakan sebagai output. Format kata kendali untuk operasi bit ini 

diberikan dalam Gambar 1b. D7 bernilai 0, D6-D4 tidak dipergunakan 

(biasanya diberi nilai 0), kombinasi D3-D1 menentukan Port C nomor 
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berapa yang akan dioperasikan, sedangkan D0 menunjukkan nilai 

yang akan diberikan (1 = set, 0 = reset). Contoh: untuk menset 

(memberi nilai 1) PC4, maka nilai kata kendalinya adalah 00001001 

atau H09, sedangkan untuk mereset PC7 digunakan kata kendali 

00001110 atau H0E.  

Contoh pemograman dalam bahasa assembly: pandang kasus 

berikut ini. Alamat port A adalah H340, port B H341, port C H342 

dan alamat CW adalah H343. Port A digunakan untuk input dengan 

mode sederhana, Port C atas (PC7-PC4) sebagai output sederhana. 

Dan port B sebagai output dengan jabat tangan (mode 1).  

Potongan program untuk inisialisasi 8255:  

MOV DX, 343H  ; alamat CW  

MOV AL, 94H  ; kata kendali mode operasi 8255  

OUT DX, AL  

Potongan program untuk membaca input dari Port A:  

MOV DX, 340H  ; alamat port A  

IN AL, DX  

Potongan program untuk menulis ke port B:  

MOV DX, 341H  ; alamat port B  

MOV AL, 99H  ; data yang hendak dituliskan  

OUT DX, AL  

Potongan program untuk menset C4 dan mereset PC7:  

MOV DX, 343H  ; alamat CW  

MOV AL, 9H  ; kata kendali set PC4  

OUT DX, AL  

MOV AL, 0EH  ; kata kendali reset PC7  

OUT DX, AL  
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(a) untuk inisialisasi     (b) untuk operasi bit pada Port C  

Gambar 1. Format kata kendali 8255 

 

2. Contoh Aplikasi PPI 8255  

Pada contoh pertama, 8255 dipergunakan dalam mesin CNC 

(computer numerical control), yaitu mesin bubut terkontrol komputer 

yang dipergunakan untuk membuat berbagai komponen mesin; mur, 

baut, roda gigi, dan lain-lain. Instruksi untuk memotong dan melakukan 

hal lain diberikan di dalam pita kertas selebar ¾ inci yang dilobangi 

sesuai dengan instruksi yang diinginkan. Sebuah alat pembaca (tape 

reader) memutar pita tersebut dan mendeteksi lubang pada pita 

mempergunakan sumber cahaya dan sensor.  

Gambar 2 menunjukan koneksi yang dapat dilakukan dengan 

mempergunakan IC PPI 8255.  

Perhatikan bahwa yang ditunjukkan di dalam gambar tersebut 

hanya koneksi antara 8255 dengan tape reader, sedangkan koneksi 

antara mikroprosesor atau slot ekspansi dengan 8255 tidak ditampilkan. 

Port A dipergunakan sebagai input dari tape reader dengan mekani e 

jabat tangan (mode 1), dengan demikian PC3-PC5 dipergunakan 

sebagai sinyal jabat tangan. Karena PC6 bebas, maka akan 

dipergunakan untuk menyala-matikan tape reader, sehingga port C 

tinggi berlaku sebagai output. Port B dipergunakan untuk mengatur 
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gerakan mesin bubut, sehingga berlaku sebagai output dengan mode 

transfer sederhana. Mikroprosesor juga perlu untk medeteksi 

kemungkinan habisnya material yang hendak dipotong dan fluida untuk 

pendingin serta gerakan alat melebihi batas yang ditentukan. Oleh 

karena itu dipasang sensor yang dihubungkan dengan Port C rendah. 

Dalam hal ini, port tersebut menjadi input. Dengan demikian kata 

kendali yang dipergunakan untuk aplikasi ini adalah 10110001 atau 

HB1.  

 

Gambar 2. Antarmuka pada CNC menggunakan PPI 8255 

 

X. Alat dan Bahan  

3. Satu set kit trainer MPA-22  

4. Satu set buku ajar dan jobsheet 

 

XI. Langkah Percobaan  

Berikut ini adalah beberapa program untuk operasi aritmetik yang bisa 

digunakan dengan kit trainer MPA-22. 
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1. Program untuk perkalian 16 bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengambil nomor acak, 2345 dan 5378, sebagai contoh.  

234510 = 902916   537810 = 150216 

a. Inisialisasi program  

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan dimana letak addres dan isi 

dari data yang dimasukkan. 

ORG  250H 

  ADR3  EQU  300H 

  ADR4  EQU  ADR + 2  

b. Susunan program  

Susunan program dibuat untuk mempermudah dalam memasukkan 

data dan mengetahui perintah yang akan digunakan. 

0250 B82909 M0V AX, #2345 : memasukkan data 2345 ke reg AX 

Mulai 

Menentukan 

Bilangan 

Menentukan 

Address 

Membuat Susunan 

Program 

Menjalankan 

Program 

Memeriksa 

Hasil 

Program 

Selesai 
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0253 B90215 MOV CX, #5378 : memasukkan data 5378 ke reg CX 

0256 F7E1 MUL CX,  : mengalikan isi reg AX dengan CX 

0258  A30003 MOV ADR3, AX : STORE AX IN ADR3 LOWER 16 

Bits                                                         

0258 89160203  M0V  ADR4, DX : STORE DX IN ADR4 UPPER 16 

Bits  

0257  F4  HALT 

2. Cara pengoperasian  

Untuk langkah-langkah percobaan lakukan sepeti pada praktek 

penjumlahan tanpa memasukkan data secara terpisah. Pada operasi 

ini data dimasukkan sudah tercantum pada program utama. 

Selanjutnya lakukan operasi sesuai dengan urutan seperti di bawah 

ini. 

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START    -  8 6    1. 1 

              

0 

EB/AX 
            

              

2 5 0    2 5 0.      

              

,     2 5 0    F F. 

              

B 8     2 5 0    B 8. 

              

,     2 5 1    0 0. 

 

2 
 

9 
   

  2 5 1 
 

    2 9. 

       , 
    

  2 5 2 
 

    0 0. 
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0 
 

9 
   

  2 5 2 
 

    0 9. 

       , 
    

  2 5 3 
 

    0 0. 

       B 
 

9 
   

  2 5 3 
 

    B 9. 

       , 
    

  2 5 4 
 

    0 0. 

       0 
 

2 
   

  2 5 4 
 

    0 2. 

       , 
    

  2 5 5 
 

    0 0. 

       1 
 

5 
   

  2 5 5 
 

    1 5. 

       , 
    

  2 5 6 
 

    0 0. 

       F 
 

7 
   

  2 5 6 
 

    F 7. 

       , 
    

  2 5 7 
 

    0 0. 

       E 
 

1 
   

  2 5 7 
 

    E 1. 

       , 
    

  2 5 8 
 

    0 0. 

       A 
 

3 
   

  2 5 8 
 

    A 3. 

       , 
    

  2 5 9 
 

    0 0. 

       0 
 

0 
   

  2 5 9 
 

    0 0. 

       , 
    

  2 5 A 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 A 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 B 
 

    0 0. 

      8  9 
    

2 5 B 
   

8 9. 

      , 
     

2 5 C 
   

0 0. 

      1  6 
    

2 5 C 
   

1 6. 

      , 
     

2 5 D 
   

0 0. 

      0  2 
    

2 5 D 
   

0 2. 
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, 
     

2 5 E 
   

0 0. 

      0  3 
    

2 5 E 
   

0 3. 

      , 
     

2 5 F 
   

0 0. 

       F 
 

4 
   

  2 5 F 
 

    F 4. 

        

3. Eksekusi program  

Sejauh ini, masukan program dan input data telah selesai. Sekarang, 

jalankan program. 

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

. 
     

-       
 

    F F 

       2 

GO/CK    
      0. 

 
    0  0  

       
               

2 
 

5 
 

0 
 

  2 5 0. 
 

        

       . 
     

E       
 

        

         

4. Hasil program  

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START 
  

-   8 6 
 

    1. 1 

        0 

EB/AX    
        

 
        

       3 
 

0 
 

0 
 

  3 0 0. 
 

        

       , 
     

  3 0 0. 
 

    5 2. 

       3 
 

0 
 

1 
  

3 0 1. 
     

       , 
      

3 0 1. 
   

6 F. 
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       3 
 

4 
 

5 
 

  3 2 0. 
 

        

       , 
     

  3 2 0. 
 

    C 0. 

       3 
 

4 
 

6 
  

3 2 1. 
     

       , 
      

3 2 1. 
   

0 0. 

        

Hasilnya,   0300H  52  0320H  C0 

   0301H  6F  0321H  00 

2345378 = 12,611,410 = 00C06F52 

 

XII. Tugas  

1. Buat program untuk perkalian dengan bilangan yang lain. 

2. Ubah bilangan dibawah ini menjadi hexadesimal :  

a. 559210 =  

b. 798610 = 

c. 862510 = 

d. 247910 = 

e. 110,0312510 = 

3. Hitung menggunakan kit trainer MPA-22 hasil dari perkalian berikut 

dan berikan rincian programnya :  

a. 3516 x 2716 = 

b. 1516 x 4D16 = 

c. A716 x 6116 = 

d. 2B,316 x 53,416 = 
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Petunjuk Praktek Mikroprosesor 8086 

 

XIII. Judul Percobaan  

Operasi aritmetik dengan membagi 2 bilangan pada 16 bit.  

 

XIV. Tujuan Percobaan  

Setelah menyelesaikan praktek ini, yang anda peroleh adalah :  

6. Dapat menggunakan kit trainer MPA-22 untuk operasi aritmetik 

pembagian 2 bilangan pada 16 bit.  

 

XV. Teori Singkat 

1. Tes Program untuk Input/Output 8255  

Program ini dapat membaca data pada sisi A 8255 yang 

dihubungkan dengan byte diatasnya (PPI-1) dan kemudian meletakkannya 

pada sisi C. Gunakan on/off jika diperlukan selama input dan gunakan SH 

1008 (LED display unit) selama output.  

       ORG  200H  

Input  Upper 8255   MOV  AL, 90H  B0 90    

 (PPI-1)   MOV  DX, FFFFH  BA FF 

FF  

Output       OUT  DX, AL  EE  

 Loopl :  MOV  DX, FFF9H  BA F9 

FF  

       IN  AL, DX  EC  

 X  Lower 8255   MOV  DX, FFFDH  BA FD 

FF  

 X  (PPI-2)    OUT  DX, FFFDH  BA FD 

FF  

 X       JMP  Loopl   EB, EE  

       HALT    F4  

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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2. Program untuk Membagi dan Meletakkan Pewaktu untuk CLK 

Menggunakan Konter Sisi 0 dari 8253 

ORG 200H  

MOV AL,   36H B0 

 36 

OUT FFD7H, AL E6

 D7FF 

MOV  AL,  90H  B0

 90 

OUT FFD1H, AL E6

 D1FF 

MOV  AL,  02H, B0

 02 

OUT FFD1H AL E6

 D1FF 

HALT    F4 

3. RS-232C komunikasi langsung menggunakan 8251 

Inisialisasi dan program output 8251 pada komunikasi RS-232C 

telah siap dimuat dalam monitor. User dapat dengan mudah memakai 

program ini setiap saat. Untuk input, digunakan NMI.  

(1) 8251 Pengenalan program 

ORG OFEFAOH 

INIT :  MOV  AX,  0  B8 00 00 

  MOV DS, AX  E8 D8 

  MOV AX, 0FE0H  B8 E0 0F 

  MOV [08H ], AX  A3 08 00 

  MOV AX,  0FE00H B8 00 FE 

  MOV [0AH], AX  AE 0A 00 

  :  

  MOV AL, 0  B0 00 

  OUT 33H, AL  E6 33 

Gate 

CLK

OUT 
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  OUT 33H, AL  E6 33 

  OUT 33H, AL  E6 33 

  MOV AL, 40H  B0 40 

  OUT 33H, AL  E6 33 

  NOP    90 

  NOP    90  

  NOP    90 

  NOP    90 

  NOP    90 

  MOV AL, 0CEH  B0 CE 

  OUT 33H, AL  E6 33 

  MOV  AL, 37H  E0 37 

  OUT 33H, AL  E6 33 

  : 

  RET    E6 33 

(2) Data output sub program  

ORG 0FEFD0H 

LOUT :  IN  AL, 33H  E4 33 

  TEST AL, 01H  A8 01 

  JZ LOUT   74 F4 FA 

  MOV AL, [SI]  8A 04 

  OUT 31H, AL  E6 31 

  INC SI   46 

  RET    CB 

 

(3) NMI servis rutin : input data program  

ORG OFEFEOH 

PUSH AX    50 

IN AL, 31H    F4, 31 

MOV DI, AL    88 05 

INC [DI]     47 
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POP AX     58 

IRET     CF 

- Program pokok menggunakan 3 sub program seperti dibawah 

ini. Output berasal dari address 400H,input berasal dari address 

500H. nomor byte pada output adalah 10 byte. 

ORG 200H 

CALL INIT   9A A0 0F 00

 FE 

: 

MOV SI, 400H  BE 00 04 

MOV DI, 500H  BE 00 05 

MOV CX, 10H  B9 10 00 

LOT : CALL LOUT  9A D0 0F 00

 FE 

DEC CX   49 

JNZ LOT   75 F8 

INT 4H   CC 04 

 

XVI. Alat dan Bahan  

5. Satu set kit trainer MPA-22  

6. Satu set buku ajar dan jobsheet 

 

XVII. Langkah Percobaan  

Berikut ini adalah beberapa program untuk operasi aritmetik yang bisa 

digunakan dengan kit trainer MPA-22. 

1. Program untuk pembagian 16 bit 
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Mengambil nomor acak, 450 dan 22, sebagai contoh.  

45010 = 01C216   2210 = 1616 

a. Inisiasi program  

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan dimana letak addres dan 

isi dari data yang dimasukkan. 

ORG  250H 

ADR3 EQU 300H  : 2 Byte for Quotient  

ADR4 EQU ADR3 + 2 : 2 Byte for Remainder  

  

 0250 33 D2  XOR DX, DX  : kosongkan register DX 

0252 B8 C201 MOV AX, #450 : memasukkan data 450 ke reg AX 

 0255 B9 1600 MOV CX, #22 : memasukkan data 22 ke reg CX 

 0258 F7 F1  DIV CX  : membagi isi reg AX dengan isi reg CX 

Mulai 

Menentukan 

Bilangan 

Menentukan 

Address 

Membuat Susunan 

Program 

Menjalankan 

Program 

Memeriksa 

Hasil 

Program 

Selesai 
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 025A A3 0003 MOV ADR3, AX : memasukkan isi reg AX ke ADR3 

 025D 89 160203 M0V ADR4, DX : memasukkan isi reg DX ke ADR4 

 0261 F4  HALT 

2. Cara pengoperasian  

Untuk langkah-langkah percobaan lakukan sepeti pada praktek 

penjumlahan tanpa memasukkan data secara terpisah. Pada operasi 

ini data dimasukkan sudah tercantum pada program utama. 

Selanjutnya lakukan operasi sesuai dengan urutan seperti di bawah 

ini. 

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START    -  8 6    1. 1 

              

0 

EB/AX 
            

              

2 5 0    2 5 0.      

              

,     2 5 0    0 0. 

              

3 3     2 5 0    3 3. 

              

,     2 5 1    0 0. 

              

D 2     2 5 1    D 2 

              

,     2 5 2    0 0 

              

B 8     2 5 2    B 8. 
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,     2 5 3    0 0. 

 

C 
 

2 
   

  2 5 3 
 

    C 2. 

       , 
    

  2 5 4 
 

    0 0. 

       0 
 

1 
   

  2 5 4 
 

    0 1. 

       , 
    

  2 5 5 
 

    0 0. 

       B 
 

9 
   

  2 5 5 
 

    B 9. 

       , 
    

  2 5 6 
 

    0 0. 

       1 
 

6 
   

  2 5 6 
 

    1 6. 

       , 
    

  2 5 7 
 

    0 0. 

       0 
 

0 
   

  2 5 7 
 

    0 0. 

       , 
    

  2 5 8 
 

    0 0. 

       F 
 

7 
   

  2 5 8 
 

    F 7. 

       , 
    

  2 5 9 
 

    0 0. 

       F 
 

1 
   

  2 5 9 
 

    F 1. 

       , 
    

  2 5 A 
 

    0 0. 

       A 
 

3 
   

  2 5 A 
 

    A 3. 

       , 
    

  2 5 B 
 

    0 0. 

       0 
 

0 
   

  2 5 B 
 

    0 0. 

       , 
    

  2 5 C 
 

    0 0. 

       0 
 

3 
   

  2 5 C 
 

    0 3. 

       , 
    

  2 5 D 
 

    0 0. 

      8  9 
    

2 5 D 
   

8 9. 

      , 
     

2 5 E 
   

0 0. 
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      1  6 
    

2 5 E 
   

1 6. 

      , 
     

2 5 F 
   

0 0. 

      0  2 
    

2 5 F 
   

0 2. 

      , 
     

2 6 0 
   

0 0. 

      0  3 
    

2 6 0 
   

0 3. 

      , 
     

2 6 1 
   

0 0. 

       F 
 

4 
   

  2 6 1 
 

    F 4. 

        

3. Eksekusi program  

Sejauh ini, masukan program dan input data telah selesai. Sekarang, 

jalankan program. 

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

. 
     

-       
 

    F F 

       2 

GO/CK    
      0. 

 
    0  0  

       
               

2 
 

5 
 

0 
 

  2 5 0. 
 

        

       . 
     

E       
 

        

         

4. Hasil program  

Metode operasi      Isi ditampilkan di 

segmen 7 

START 
  

-   8 6 
 

    1. 1 

        0 

EB/AX    
        

 
        

       



198 
 

 

3 
 

0 
 

0 
 

  3 0 0. 
 

        

       , 
     

  3 0 0. 
 

    1 4. 

       3 
 

0 
 

2 
  

3 0 1. 
     

       , 
      

3 0 1. 
   

0 A. 

        450 ÷ 22 = 20 sisa 10  

 Hasilnya,  0300H  14H  merupakan hasil  

   0302H  0AH   merupakan sisa 

 

XVIII. Tugas  

1. Buat program untuk pembagian dengan bilangan yang lain.  

2. Jelaskan arti perintah sebagai berikut : MOV CX, [BP+SI+DISP]  

3. Instriksi berikut  

MOV DL, 41H 

MOV AH, 1 

INT 21H 

Akan menghasilkan apa ?  
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Full 80x86 Opcode List 

                                     ====================== 

                           File: Docs.Comp.80x86.OpList - Update: 0.10 

                             Author: J.G.Harston - Date: 22-02-2007 

 

-------------------------------|-----------------------------------------------------------------

--- 

                               |                swap src and dst as specified by op 

nn                             |op rm       rm,r8 / r8,rm        |op rm       rm,r16 / r16,rm 

-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------

--- 

00 rm [nn nn]  ADD  rm,r8      |op 00         op AL,[BX+SI]      |op 00         op AX,[BX+SI] 

01 rm [nn nn]  ADD  rm,r16     |op 01         op AL,[BX+DI]      |op 01         op AX,[BX+DI] 

02 rm [nn nn]  ADD  r8,rm      |op 02         op AL,[BP+SI]      |op 02         op AX,[BP+SI] 

03 rm [nn nn]  ADD  r16,rm     |op 03         op AL,[BP+DI]      |op 03         op AX,[BP+DI] 

04 nn          ADD  AL,nn      |op 04         op AL,[SI]         |op 04         op AX,[SI] 

05 nn nn       ADD  AX,nnnn    |op 05         op AL,[DI]         |op 05         op AX,[DI] 

06             PUSH ES         |op 06 nn nn   op AL,[nnnn]       |op 06 nn nn   op AX,[nnnn] 

07             POP  ES         |op 07         op AL,[BX]         |op 07         op AX,[BX] 

                               |                                 | 

08 rm [nn nn]  OR   rm,r8      |op 08         op CL,[BX+SI]      |op 08         op CX,[BX+SI] 

09 rm [nn nn]  OR   rm,r16     |op 09         op CL,[BX+DI]      |op 09         op CX,[BX+DI] 

0A rm [nn nn]  OR   r8,rm      |op 0A         op CL,[BP+SI]      |op 0A         op CX,[BP+SI] 

0B rm [nn nn]  OR   r16,rm     |op 0B         op CL,[BP+DI]      |op 0B         op CX,[BP+DI] 

0C nn          OR   AL,nn      |op 0C         op CL,[SI]         |op 0C         op CX,[SI] 

0D nn nn       OR   AX,nnnn    |op 0D         op CL,[DI]         |op 0D         op CX,[DI] 

0E             PUSH CS         |op 0E nn nn   op CL,[nnnn]       |op 0E nn nn   op CX,[nnnn] 

0F             ->80286         |op 0F         op CL,[BX]         |op 0F         op CX,[BX] 

                               |                                 | 

10 rm [nn nn]  ADC  rm,r8      |op 10         op DL,[BX+SI]      |op 10         op DX,[BX+SI] 
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11 rm [nn nn]  ADC  rm,r16     |op 11         op DL,[BX+DI]      |op 11         op DX,[BX+DI] 

12 rm [nn nn]  ADC  r8,rm      |op 12         op DL,[BP+SI]      |op 12         op DX,[BP+SI] 

13 rm [nn nn]  ADC  r16,rm     |op 13         op DL,[BP+DI]      |op 13         op DX,[BP+DI] 

14 nn          ADC  AL,nn      |op 14         op DL,[SI]         |op 14         op DX,[SI] 

15 nn nn       ADC  AX,nnnn    |op 15         op DL,[DI]         |op 15         op DX,[DI] 

16             PUSH SS         |op 16 nn nn   op DL,[nnnn]       |op 16 nn nn   op DX,[nnnn] 

17             POP  SS         |op 17         op DL,[BX]         |op 17         op DX,[BX] 

                               |                                 | 

18 rm [nn nn]  SBB  rm,r8      |op 18         op BL,[BX+SI]      |op 18         op BX,[BX+SI] 

19 rm [nn nn]  SBB  rm,r16     |op 19         op BL,[BX+DI]      |op 19         op BX,[BX+DI] 

1A rm [nn nn]  SBB  r8,rm      |op 1A         op BL,[BP+SI]      |op 1A         op BX,[BP+SI] 

1B rm [nn nn]  SBB  r16,rm     |op 1B         op BL,[BP+DI]      |op 1B         op BX,[BP+DI] 

1C nn          SBB  AL,nn      |op 1C         op BL,[SI]         |op 1C         op BX,[SI] 

1D nn nn       SBB  AX,nnnn    |op 1D         op BL,[DI]         |op 1D         op BX,[DI] 

1E             PUSH DS         |op 1E nn nn   op BL,[nnnn]       |op 1E nn nn   op BX,[nnnn] 

1F             POP  DS         |op 1F         op BL,[BX]         |op 1F         op BX,[BX] 

                               |                                 | 

20 rm [nn nn]  AND  rm,r8      |op 20         op AH,[BX+SI]      |op 20         op SP,[BX+SI] 

21 rm [nn nn]  AND  rm,r16     |op 21         op AH,[BX+DI]      |op 21         op SP,[BX+DI] 

22 rm [nn nn]  AND  r8,rm      |op 22         op AH,[BP+SI]      |op 22         op SP,[BP+SI] 

23 rm [nn nn]  AND  r16,rm     |op 23         op AH,[BP+DI]      |op 23         op SP,[BP+DI] 

24 nn          AND  AL,nn      |op 24         op AH,[SI]         |op 24         op SP,[SI] 

25 nn nn       AND  AX,nnnn    |op 25         op AH,[DI]         |op 25         op SP,[DI] 

26             ES: prefix      |op 26 nn nn   op AH,[nnnn]       |op 26 nn nn   op SP,[nnnn] 

27             DAA             |op 27         op AH,[BX]         |op 27         op SP,[BX] 

                               |                                 | 

28 rm [nn nn]  SUB  rm,r8      |op 28         op CH,[BX+SI]      |op 28         op BP,[BX+SI] 

29 rm [nn nn]  SUB  rm,r16     |op 29         op CH,[BX+DI]      |op 29         op BP,[BX+DI] 

2A rm [nn nn]  SUB  r8,rm      |op 2A         op CH,[BP+SI]      |op 2A         op BP,[BP+SI] 

2B rm [nn nn]  SUB  r16,rm     |op 2B         op CH,[BP+DI]      |op 2B         op BP,[BP+DI] 

2C nn          SUB  AL,nn      |op 2C         op CH,[SI]         |op 2C         op BP,[SI] 
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2D nn nn       SUB  AX,nnnn    |op 2D         op CH,[DI]         |op 2D         op BP,[DI] 

2E             CS: prefix      |op 2E nn nn   op CH,[nnnn]       |op 2E nn nn   op BP,[nnnn] 

2F             DAS             |op 2F         op CH,[BX]         |op 2F         op BP,[BX] 

                               |                                 | 

30 rm [nn nn]  XOR  rm,r8      |op 30         op DH,[BX+SI]      |op 30         op SI,[BX+SI] 

31 rm [nn nn]  XOR  rm,r16     |op 31         op DH,[BX+DI]      |op 31         op SI,[BX+DI] 

32 rm [nn nn]  XOR  r8,rm      |op 32         op DH,[BP+SI]      |op 32         op SI,[BP+SI] 

33 rm [nn nn]  XOR  r16,rm     |op 33         op DH,[BP+DI]      |op 33         op SI,[BP+DI] 

34 nn          XOR  AL,nn      |op 34         op DH,[SI]         |op 34         op SI,[SI] 

35 nn nn       XOR  AX,nnnn    |op 35         op DH,[DI]         |op 35         op SI,[DI] 

36             SS: prefix      |op 36 nn nn   op DH,[nnnn]       |op 36 nn nn   op SI,[nnnn] 

37             AAA             |op 37         op DH,[BX]         |op 37         op SI,[BX] 

                               |                                 | 

38 rm [nn nn]  CMP  rm,r8      |op 38         op BH,[BX+SI]      |op 38         op DI,[BX+SI] 

39 rm [nn nn]  CMP  rm,r16     |op 39         op BH,[BX+DI]      |op 39         op DI,[BX+DI] 

3A rm [nn nn]  CMP  r8,rm      |op 3A         op BH,[BP+SI]      |op 3A         op DI,[BP+SI] 

3B rm [nn nn]  CMP  r16,rm     |op 3B         op BH,[BP+DI]      |op 3B         op DI,[BP+DI] 

3C nn          CMP  AL,nn      |op 3C         op BH,[SI]         |op 3C         op DI,[SI] 

3D nn nn       CMP  AX,nnnn    |op 3D         op BH,[DI]         |op 3D         op DI,[DI] 

3E             DS: prefix      |op 3E nn nn   op BH,[nnnn]       |op 3E nn nn   op DI,[nnnn] 

3F             AAS             |op 3F         op BH,[BX]         |op 3F         op DI,[BX] 

                               |                                 | 

40             INC  AX         |op 40 nn      op AL,[BX+SI+nn]   |op 40 nn      op AX,[BX+SI+nn] 

41             INC  CX         |op 41 nn      op AL,[BX+DI+nn]   |op 41 nn      op AX,[BX+DI+nn] 

42             INC  DX         |op 42 nn      op AL,[BP+SI+nn]   |op 42 nn      op AX,[BP+SI+nn] 

43             INC  BX         |op 43 nn      op AL,[BP+DI+nn]   |op 43 nn      op AX,[BP+DI+nn] 

44             INC  SP         |op 44 nn      op AL,[SI+nn]      |op 44 nn      op AX,[SI+nn] 

45             INC  BP         |op 45 nn      op AL,[DI+nn]      |op 45 nn      op AX,[DI+nn] 

46             INC  SI         |op 46 nn      op AL,[BP+nn]      |op 46 nn      op AX,[BP+nn] 

47             INC  DI         |op 47 nn      op AL,[BX+nn]      |op 47 nn      op AX,[BX+nn] 

                               |                                 | 
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48             DEC  AX         |op 48 nn      op CL,[BX+SI+nn]   |op 48 nn      op CX,[BX+SI+nn] 

49             DEC  CX         |op 49 nn      op CL,[BX+DI+nn]   |op 49 nn      op CX,[BX+DI+nn] 

4A             DEC  DX         |op 4A nn      op CL,[BP+SI+nn]   |op 4A nn      op CX,[BP+SI+nn] 

4B             DEC  BX         |op 4B nn      op CL,[BP+DI+nn]   |op 4B nn      op CX,[BP+DI+nn] 

4C             DEC  SP         |op 4C nn      op CL,[SI+nn]      |op 4C nn      op CX,[SI+nn] 

4D             DEC  BP         |op 4D nn      op CL,[DI+nn]      |op 4D nn      op CX,[DI+nn] 

4E             DEC  SI         |op 4E nn      op CL,[BP+nn]      |op 4E nn      op CX,[BP+nn] 

4F             DEC  DI         |op 4F nn      op CL,[BX+nn]      |op 4F nn      op CX,[BX+nn] 

                               |                                 | 

50             PUSH AX         |op 50 nn      op DL,[BX+SI+nn]   |op 50 nn      op DX,[BX+SI+nn] 

51             PUSH CX         |op 51 nn      op DL,[BX+DI+nn]   |op 51 nn      op DX,[BX+DI+nn] 

52             PUSH DX         |op 52 nn      op DL,[BP+SI+nn]   |op 52 nn      op DX,[BP+SI+nn] 

53             PUSH BX         |op 53 nn      op DL,[BP+DI+nn]   |op 53 nn      op DX,[BP+DI+nn] 

54             PUSH SP         |op 54 nn      op DL,[SI+nn]      |op 54 nn      op DX,[SI+nn] 

55             PUSH BP         |op 55 nn      op DL,[DI+nn]      |op 55 nn      op DX,[DI+nn] 

56             PUSH SI         |op 56 nn      op DL,[BP+nn]      |op 56 nn      op DX,[BP+nn] 

57             PUSH DI         |op 57 nn      op DL,[BX+nn]      |op 57 nn      op DX,[BX+nn] 

                               |                                 | 

58             POP  AX         |op 58 nn      op BL,[BX+SI+nn]   |op 58 nn      op BX,[BX+SI+nn] 

59             POP  CX         |op 59 nn      op BL,[BX+DI+nn]   |op 59 nn      op BX,[BX+DI+nn] 

5A             POP  DX         |op 5A nn      op BL,[BP+SI+nn]   |op 5A nn      op BX,[BP+SI+nn] 

5B             POP  BX         |op 5B nn      op BL,[BP+DI+nn]   |op 5B nn      op BX,[BP+DI+nn] 

5C             POP  SP         |op 5C nn      op BL,[SI+nn]      |op 5C nn      op BX,[SI+nn] 

5D             POP  BP         |op 5D nn      op BL,[DI+nn]      |op 5D nn      op BX,[DI+nn] 

5E             POP  SI         |op 5E nn      op BL,[BP+nn]      |op 5E nn      op BX,[BP+nn] 

5F             POP  DI         |op 5F nn      op BL,[BX+nn]      |op 5F nn      op BX,[BX+nn] 

                               |                                 | 

60             ->80186         |op 60 nn      op AH,[BX+SI+nn]   |op 60 nn      op SP,[BX+SI+nn] 

61             ->80186         |op 61 nn      op AH,[BX+DI+nn]   |op 61 nn      op SP,[BX+DI+nn] 

62             ->80186         |op 62 nn      op AH,[BP+SI+nn]   |op 62 nn      op SP,[BP+SI+nn] 

63             ->80286         |op 63 nn      op AH,[BP+DI+nn]   |op 63 nn      op SP,[BP+DI+nn] 
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64             ->80386         |op 64 nn      op AH,[SI+nn]      |op 64 nn      op SP,[SI+nn] 

65             ->80386         |op 65 nn      op AH,[DI+nn]      |op 65 nn      op SP,[DI+nn] 

66             ->80386         |op 66 nn      op AH,[BP+nn]      |op 66 nn      op SP,[BP+nn] 

67             ->80386         |op 67 nn      op AH,[BX+nn]      |op 67 nn      op SP,[BX+nn] 

                               |                                 | 

68             ->80186         |op 68 nn      op CH,[BX+SI+nn]   |op 68 nn      op BP,[BX+SI+nn] 

69             ->80186         |op 69 nn      op CH,[BX+DI+nn]   |op 69 nn      op BP,[BX+DI+nn] 

6A             ->80186         |op 6A nn      op CH,[BP+SI+nn]   |op 6A nn      op BP,[BP+SI+nn] 

6B             ->80186         |op 6B nn      op CH,[BP+DI+nn]   |op 6B nn      op BP,[BP+DI+nn] 

6C             ->80186         |op 6C nn      op CH,[SI+nn]      |op 6C nn      op BP,[SI+nn] 

6D             ->80186         |op 6D nn      op CH,[DI+nn]      |op 6D nn      op BP,[DI+nn] 

6E             ->80186         |op 6E nn      op CH,[BP+nn]      |op 6E nn      op BP,[BP+nn] 

6F             ->80186         |op 6F nn      op CH,[BX+nn]      |op 6F nn      op BP,[BX+nn] 

                               |                                 | 

70 dd          JO  dd          |op 70 nn      op DH,[BX+SI+nn]   |op 70 nn      op SI,[BX+SI+nn] 

71 dd          JNO dd          |op 71 nn      op DH,[BX+DI+nn]   |op 71 nn      op SI,[BX+DI+nn] 

72 dd          JC  dd          |op 72 nn      op DH,[BP+SI+nn]   |op 72 nn      op SI,[BP+SI+nn] 

73 dd          JNC dd          |op 73 nn      op DH,[BP+DI+nn]   |op 73 nn      op SI,[BP+DI+nn] 

74 dd          JZ  dd          |op 74 nn      op DH,[SI+nn]      |op 74 nn      op SI,[SI+nn] 

75 dd          JNZ dd          |op 75 nn      op DH,[DI+nn]      |op 75 nn      op SI,[DI+nn] 

76 dd          JBE dd          |op 76 nn      op DH,[BP+nn]      |op 76 nn      op SI,[BP+nn] 

77 dd          JA  dd          |op 77 nn      op DH,[BX+nn]      |op 77 nn      op SI,[BX+nn] 

                               |                                 | 

78 dd          JS  dd          |op 78 nn      op BH,[BX+SI+nn]   |op 78 nn      op DI,[BX+SI+nn] 

79 dd          JNS dd          |op 79 nn      op BH,[BX+DI+nn]   |op 79 nn      op DI,[BX+DI+nn] 

7A dd          JPE dd          |op 7A nn      op BH,[BP+SI+nn]   |op 7A nn      op DI,[BP+SI+nn] 

7B dd          JPO dd          |op 7B nn      op BH,[BP+DI+nn]   |op 7B nn      op DI,[BP+DI+nn] 

7C dd          JL  dd          |op 7C nn      op BH,[SI+nn]      |op 7C nn      op DI,[SI+nn] 

7D dd          JGE dd          |op 7D nn      op BH,[DI+nn]      |op 7D nn      op DI,[DI+nn] 

7E dd          JLE dd          |op 7E nn      op BH,[BP+nn]      |op 7E nn      op DI,[BP+nn] 

7F dd          JG  dd          |op 7F nn      op BH,[BX+nn]      |op 7F nn      op DI,[BX+nn] 



cciv 
 

 

                                          

80     ALU operations          |op 80 nn nn   op AL,[BX+SI+nnnn] |op 80 nn nn   op 

AX,[BX+SI+nnnn] 

81     ALU operations          |op 81 nn nn   op AL,[BX+DI+nnnn] |op 81 nn nn   op 

AX,[BX+DI+nnnn] 

82     ALU operations          |op 82 nn nn   op AL,[BP+SI+nnnn] |op 82 nn nn   op 

AX,[BP+SI+nnnn] 

83     ALU operations          |op 83 nn nn   op AL,[BP+DI+nnnn] |op 83 nn nn   op 

AX,[BP+DI+nnnn] 

84 rm [nn nn]  TEST rm,r8      |op 84 nn nn   op AL,[SI+nnnn]    |op 84 nn nn   op AX,[SI+nnnn] 

85 rm [nn nn]  TEST rm,r16     |op 85 nn nn   op AL,[DI+nnnn]    |op 85 nn nn   op AX,[DI+nnnn] 

86 rm [nn nn]  XCHG rm,r8      |op 86 nn nn   op AL,[BP+nnnn]    |op 86 nn nn   op AX,[BP+nnnn] 

87 rm [nn nn]  XCHG rm,r16     |op 87 nn nn   op AL,[BX+nnnn]    |op 87 nn nn   op AX,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 

88 rm [nn nn]  MOV  rm,r8      |op 88 nn nn   op CL,[BX+SI+nnnn] |op 88 nn nn   op 

CX,[BX+SI+nnnn] 

89 rm [nn nn]  MOV  rm,r16     |op 89 nn nn   op CL,[BX+DI+nnnn] |op 89 nn nn   op 

CX,[BX+DI+nnnn] 

8A rm [nn nn]  MOV  r8,rm      |op 8A nn nn   op CL,[BP+SI+nnnn] |op 8A nn nn   op 

CX,[BP+SI+nnnn] 

8B rm [nn nn]  MOV  r16,rm     |op 8B nn nn   op CL,[BP+DI+nnnn] |op 8B nn nn   op 

CX,[BP+DI+nnnn] 

8C rm [nn nn]  MOV  r16,seg    |op 8C nn nn   op CL,[SI+nnnn],   |op 8C nn nn   op CX,[SI+nnnn] 

8D rm [nn nn]  LEA  r16,rm     |op 8D nn nn   op CL,[DI+nnnn],   |op 8D nn nn   op CX,[DI+nnnn] 

8E rm [nn nn]  MOV  seg,r16    |op 8E nn nn   op CL,[BP+nnnn]    |op 8E nn nn   op CX,[BP+nnnn] 

8F  (pop [nnnn]) group 10      |op 8F nn nn   op CL,[BX+nnnn],   |op 8F nn nn   op CX,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 

90         NOP/XCHG AX,AX      |op 90 nn nn   op DL,[BX+SI+nnnn] |op 90 nn nn   op 

DX,[BX+SI+nnnn] 

91             XCHG CX,AX      |op 91 nn nn   op DL,[BX+DI+nnnn] |op 91 nn nn   op 

DX,[BX+DI+nnnn] 



ccv 
 

 

92             XCHG DX,AX      |op 92 nn nn   op DL,[BP+SI+nnnn] |op 92 nn nn   op 

DX,[BP+SI+nnnn] 

93             XCHG BX,AX      |op 93 nn nn   op DL,[BP+DI+nnnn] |op 93 nn nn   op 

DX,[BP+DI+nnnn] 

94             XCHG SP,AX      |op 94 nn nn   op DL,[SI+nnnn]    |op 94 nn nn   op DX,[SI+nnnn] 

95             XCHG BP,AX      |op 95 nn nn   op DL,[DI+nnnn]    |op 95 nn nn   op DX,[DI+nnnn] 

96             XCHG SI,AX      |op 96 nn nn   op DL,[BP+nnnn]    |op 96 nn nn   op DX,[BP+nnnn] 

97             XCHG DI,AX      |op 97 nn nn   op DL,[BX+nnnn]    |op 97 nn nn   op DX,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 

98             CBW             |op 98 nn nn   op BL,[BX+SI+nnnn] |op 98 nn nn   op 

BX,[BX+SI+nnnn] 

99             CWD             |op 99 nn nn   op BL,[BX+DI+nnnn] |op 99 nn nn   op 

BX,[BX+DI+nnnn] 

9A oo oo ss ss CALLF ssssoooo  |op 9A nn nn   op BL,[BP+SI+nnnn] |op 9A nn nn   op 

BX,[BP+SI+nnnn] 

9B             WAIT            |op 9B nn nn   op BL,[BP+DI+nnnn] |op 9B nn nn   op 

BX,[BP+DI+nnnn] 

9C             PUSHF           |op 9C nn nn   op BL,[SI+nnnn]    |op 9C nn nn   op BX,[SI+nnnn] 

9D             POPF            |op 9D nn nn   op BL,[DI+nnnn]    |op 9D nn nn   op BX,[DI+nnnn] 

9E             SAHF            |op 9E nn nn   op BL,[BP+nnnn]    |op 9E nn nn   op BX,[BP+nnnn] 

9F             LAHF            |op 9F nn nn   op BL,[BX+nnnn]    |op 9F nn nn   op BX,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 

A0 nn nn       MOV  AL,[nnnn]  |op A0 nn nn   op AH,[BX+SI+nnnn] |op A0 nn nn   op 

SP,[BX+SI+nnnn] 

A1 nn nn       MOV  AX,[nnnn]  |op A1 nn nn   op AH,[BX+DI+nnnn] |op A1 nn nn   op 

SP,[BX+DI+nnnn] 

A2 nn nn       MOV  [nnnn],AL  |op A2 nn nn   op AH,[BP+SI+nnnn] |op A2 nn nn   op 

SP,[BP+SI+nnnn] 

A3 nn nn       MOV  [nnnn],AX  |op A3 nn nn   op AH,[BP+DI+nnnn] |op A3 nn nn   op 

SP,[BP+DI+nnnn] 

A4             MOVSB           |op A4 nn nn   op AH,[SI+nnnn]    |op A4 nn nn   op SP,[SI+nnnn] 



ccvi 
 

 

A5             MOVSW           |op A5 nn nn   op AH,[DI+nnnn]    |op A5 nn nn   op SP,[DI+nnnn] 

A6             CMPSB           |op A6 nn nn   op AH,[BP+nnnn]    |op A6 nn nn   op SP,[BP+nnnn] 

A7             CMPSW           |op A7 nn nn   op AH,[BX+nnnn]    |op A7 nn nn   op SP,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 

A8 nn          TEST AL,nn      |op A8 nn nn   op CH,[BX+SI+nnnn] |op A8 nn nn   op 

BP,[BX+SI+nnnn] 

A9 nn nn       TEST AX,nnnn    |op A9 nn nn   op CH,[BX+DI+nnnn] |op A9 nn nn   op 

BP,[BX+DI+nnnn] 

AA             STOSB           |op AA nn nn   op CH,[BP+SI+nnnn] |op AA nn nn   op 

BP,[BP+SI+nnnn] 

AB             STOSW           |op AB nn nn   op CH,[BP+DI+nnnn] |op AB nn nn   op 

BP,[BP+DI+nnnn] 

AC             LODSB           |op AC nn nn   op CH,[SI+nnnn]    |op AC nn nn   op BP,[SI+nnnn] 

AD             LODSW           |op AD nn nn   op CH,[DI+nnnn]    |op AD nn nn   op BP,[DI+nnnn] 

AE             SCASB           |op AE nn nn   op CH,[BP+nnnn]    |op AE nn nn   op BP,[BP+nnnn] 

AF             SCASW           |op AF nn nn   op CH,[BX+nnnn]    |op AF nn nn   op BP,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 

B0 nn          MOV  AL,nn      |op B0 nn nn   op DH,[BX+SI+nnnn] |op B0 nn nn   op 

SI,[BX+SI+nnnn] 

B1 nn          MOV  CL,nn      |op B1 nn nn   op DH,[BX+DI+nnnn] |op B1 nn nn   op 

SI,[BX+DI+nnnn] 

B2 nn          MOV  DL,nn      |op B2 nn nn   op DH,[BP+SI+nnnn] |op B2 nn nn   op 

SI,[BP+SI+nnnn] 

B3 nn          MOV  BL,nn      |op B3 nn nn   op DH,[BP+DI+nnnn] |op B3 nn nn   op 

SI,[BP+DI+nnnn] 

B4 nn          MOV  AH,nn      |op B4 nn nn   op DH,[SI+nnnn]    |op B4 nn nn   op SI,[SI+nnnn] 

B5 nn          MOV  CH,nn      |op B5 nn nn   op DH,[DI+nnnn]    |op B5 nn nn   op SI,[DI+nnnn] 

B6 nn          MOV  DH,nn      |op B6 nn nn   op DH,[BP+nnnn]    |op B6 nn nn   op SI,[BP+nnnn] 

B7 nn          MOV  BH,nn      |op B7 nn nn   op DH,[BX+nnnn]    |op B7 nn nn   op SI,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 
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B8 nn nn       MOV  AX,nnnn    |op B8 nn nn   op BH,[BX+SI+nnnn] |op B8 nn nn   op 

DI,[BX+SI+nnnn] 

B9 nn nn       MOV  CX,nnnn    |op B9 nn nn   op BH,[BX+DI+nnnn] |op B9 nn nn   op 

DI,[BX+DI+nnnn] 

BA nn nn       MOV  DX,nnnn    |op BA nn nn   op BH,[BP+SI+nnnn] |op BA nn nn   op 

DI,[BP+SI+nnnn] 

BB nn nn       MOV  BX,nnnn    |op BB nn nn   op BH,[BP+DI+nnnn] |op BB nn nn   op 

DI,[BP+DI+nnnn] 

BC nn nn       MOV  SP,nnnn    |op BC nn nn   op BH,[SI+nnnn]    |op BC nn nn   op DI,[SI+nnnn] 

BD nn nn       MOV  BP,nnnn    |op BD nn nn   op BH,[DI+nnnn]    |op BD nn nn   op DI,[DI+nnnn] 

BE nn nn       MOV  SI,nnnn    |op BE nn nn   op BH,[BP+nnnn]    |op BE nn nn   op DI,[BP+nnnn] 

BF nn nn       MOV  DI,nnnn    |op BF nn nn   op BH,[BX+nnnn]    |op BF nn nn   op DI,[BX+nnnn] 

                               |                                 | 

C0      rot    ->80186         |op C0         op AL,AL           |op C0         op AX,AX 

C1      rot    ->80186         |op C1         op AL,CL           |op C1         op AX,CX 

C2 nn nn       RET  nnnn       |op C2         op AL,DL           |op C2         op AX,DX 

C3             RET             |op C3         op AL,BL           |op C3         op AX,BX 

C4 rm [nn nn]  LES  r16,rm     |op C4         op AL,AH           |op C4         op AX,SP 

C5 rm [nn nn]  LDS  r16,rm     |op C5         op AL,CH           |op C5         op AX,BP 

C6     MOV operations          |op C6         op AL,DH           |op C6         op AX,SI 

C7     MOV operations          |op C7         op AL,BH           |op C7         op AX,DI 

                               |                                 | 

C8  enter      ->80186         |op C8         op CL,AH           |op C8         op CX,AX 

C9  leave      ->80186         |op C9         op CL,CH           |op C9         op CX,CX 

CA nn nn       RETF nnnn       |op CA         op CL,DH           |op CA         op CX,DX 

CB             RETF            |op CB         op CL,BH           |op CB         op CX,BX 

CC             INT3            |op CC         op CL,AH           |op CC         op CX,SP 

CD nn          INT  nn         |op CD         op CL,CH           |op CD         op CX,BP 

CE             INTO            |op CE         op CL,DH           |op CE         op CX,SI 

CF             IRET            |op CF         op CL,BH           |op CF         op CX,DI 

                               |                                 | 
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D0     rot     group 2         |op D0         op DL,AL           |op D0         op DX,AX 

D1     rot     group 2         |op D1         op DL,CL           |op D1         op DX,CX 

D2     rot     group 2         |op D2         op DL,DL           |op D2         op DX,DX 

D3     rot     group 2         |op D3         op DL,BL           |op D3         op DX,BX 

D4 nn?         AAM  nn?        |op D4         op DL,AH           |op D4         op DX,SP 

D5 nn?         AAD  nn?        |op D5         op DL,CH           |op D5         op DX,BP 

D6             SALC?           |op D6         op DL,DH           |op D6         op DX,SI 

D7             XLAT            |op D7         op DL,BH           |op D7         op DX,DI 

                               |                                 | 

D8 rm [nn nn]  ESC  0,rm       |op D8         op BL,AH           |op D8         op BX,AX 

D9 rm [nn nn]  ESC  1,rm       |op D9         op BL,CH           |op D9         op BX,CX 

DA rm [nn nn]  ESC  2,rm       |op DA         op BL,DH           |op DA         op BX,DX 

DB rm [nn nn]  ESC  3,rm       |op DB         op BL,BH           |op DB         op BX,BX 

DC rm [nn nn]  ESC  4,rm       |op DC         op BL,AH           |op DC         op BX,SP 

DD rm [nn nn]  ESC  5,rm       |op DD         op BL,CH           |op DD         op BX,BP 

DE rm [nn nn]  ESC  6,rm       |op DE         op BL,DH           |op DE         op BX,SI 

DF rm [nn nn]  ESC  7,rm       |op DF         op BL,BH           |op DF         op BX,DI 

                               |                                 | 

E0 dd          LOOPNZ dd       |op E0         op AH,AL           |op E0         op SP,AX 

E1 dd          LOOPZ  dd       |op E1         op AH,CL           |op E1         op SP,CX 

E2 dd          LOOP   dd       |op E2         op AH,DL           |op E2         op SP,DX 

E3 dd          JCXZ   dd       |op E3         op AH,BL           |op E3         op SP,BX 

E4 nn          IN     AL,nn    |op E4         op AH,AH           |op E4         op SP,SP 

E5 nn          IN     AX,nn    |op E5         op AH,CH           |op E5         op SP,BP 

E6 nn          OUT    nn,AL    |op E6         op AH,DH           |op E6         op SP,SI 

E7 nn          OUT    nn,AX    |op E7         op AH,BH           |op E7         op SP,DI 

                               |                                 | 

E8 dd dd       CALL dddd       |op E8         op CH,AH           |op E8         op BP,AX 

E9 dd dd       JMP  dddd       |op E9         op CH,CH           |op E9         op BP,CX 

EA oo oo ss ss JMPF ssssoooo   |op EA         op CH,DH           |op EA         op BP,DX 

EB dd          JMP  dd         |op EB         op CH,BH           |op EB         op BP,BX 
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EC             IN   AL,DX      |op EC         op CH,AH           |op EC         op BP,SP 

ED             IN   AX,DX      |op ED         op CH,CH           |op ED         op BP,BP 

EE             OUT  DX,AL      |op EE         op CH,DH           |op EE         op BP,SI 

EF             OUT  DX,AX      |op EF         op CH,BH           |op EF         op BP,DI 

                               |                                 | 

F0             LOCK: prefix    |op F0         op DH,AL           |op F0         op SI,AX 

F1             ->80386         |op F1         op DH,CL           |op F1         op SI,CX 

F2             REPNE: prefix   |op F2         op DH,DL           |op F2         op SI,DX 

F3             REP: prefix     |op F3         op DH,BL           |op F3         op SI,BX 

F4             HLT             |op F4         op DH,AH           |op F4         op SI,SP 

F5             CMC             |op F5         op DH,CH           |op F5         op SI,BP 

F6    alu2     group 3         |op F6         op DH,DH           |op F6         op SI,SI 

F7    alu2     group 3         |op F7         op DH,BH           |op F7         op SI,DI 

                               |                                 | 

F8             CLC             |op F8         op BH,AH           |op F8         op DI,AX 

F9             STC             |op F9         op BH,CH           |op F9         op DI,CX 

FA             CLI             |op FA         op BH,DH           |op FA         op DI,DX 

FB             STI             |op FB         op BH,BH           |op FB         op DI,BX 

FC             CLD             |op FC         op BH,AH           |op FC         op DI,SP 

FD             STD             |op FD         op BH,CH           |op FD         op DI,BP 

FE             group 4         |op FE         op BH,DH           |op FE         op DI,SI 

FF             group 4         |op FF         op BH,BH           |op FF         op DI,DI 

-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------

--- 

                                       ALU Operations 

            00 ADD   08 OR     10 ADC    18 SBB    20 AND    28 SUB    30 XOR    38 CMP 

-----------------------------------------------|-------------------------------------------------

--- 

80 00+a ii        alu BYTE PTR [BX+SI],ii      |81 00+a ii ii         alu WORD PTR [BX+SI],iiii 

80 01+a ii        alu BYTE PTR [BX+DI],ii      |81 01+a ii ii         alu WORD PTR [BX+DI],iiii 

80 02+a ii        alu BYTE PTR [BP+SI],ii      |81 02+a ii ii         alu WORD PTR [BP+SI],iiii 
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80 03+a ii        alu BYTE PTR [BP+SI],ii      |81 03+a ii ii         alu WORD PTR [BP+DI],iiii 

80 04+a ii        alu BYTE PTR [SI],ii         |81 04+a ii ii         alu WORD PTR [SI],iiii 

80 05+a ii        alu BYTE PTR [DI],ii         |81 05+a ii ii         alu WORD PTR [DI],iiii 

80 06+a mm mm ii  alu BYTE PTR [mmmm],ii       |81 06+a mm mm ii ii   alu WORD PTR [mmmm],iiii 

80 07+a ii        alu BYTE PTR [BX],ii         |81 07+a ii ii         alu WORD PTR [BX],iiii 

                                               | 

80 40+a nn ii     alu BYTE PTR [BX+SI+nn],ii   |81 40+a nn ii ii      alu WORD PTR 

[BX+SI+nn],iiii 

80 41+a nn ii     alu BYTE PTR [BX+DI+nn],ii   |81 41+a nn ii ii      alu WORD PTR 

[BX+DI+nn],iiii 

80 42+a nn ii     alu BYTE PTR [BP+SI+nn],ii   |81 42+a nn ii ii      alu WORD PTR 

[BP+SI+nn],iiii 

80 43+a nn ii     alu BYTE PTR [BP+DI+nn],ii   |81 43+a nn ii ii      alu WORD PTR 

[BP+DI+nn],iiii 

80 44+a nn ii     alu BYTE PTR [SI+nn],ii      |81 44+a nn ii ii      alu WORD PTR [SI+nnn],iiii 

80 45+a nn ii     alu BYTE PTR [DI+nn],ii      |81 45+a nn ii ii      alu WORD PTR [DI+nn],iiii 

80 46+a nn ii     alu BYTE PTR [BP+nn],ii      |81 46+a nn ii ii      alu WORD PTR [BP+nn],iiii 

80 47+a nn ii     alu BYTE PTR [BX+nn],ii      |81 47+a nn ii ii      alu WORD PTR [BX+nn],iiii 

                                               | 

80 80+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BX+SI+nnnn],ii |81 80+a nn nn ii ii   alu WORD PTR 

[BX+SI+nnnn],iiii 

80 81+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BX+DI+nnnn],ii |81 81+a nn nn ii ii   alu WORD PTR 

[BX+DI+nnnn],iiii 

80 82+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BP+SI+nnnn],ii |81 82+a nn nn ii ii   alu WORD PTR 

[BP+SI+nnnn],iiii 

80 83+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BP+DI+nnnn],ii |81 83+a nn nn ii ii   alu WORD PTR 

[BP+DI+nnnn],iiii 

80 84+a nn nn ii  alu BYTE PTR [SI+nnnn],ii    |81 84+a nn nn ii ii   alu WORD PTR [SI+nnnn],iiii 

80 85+a nn nn ii  alu BYTE PTR [DI+nnnn],ii    |81 85+a nn nn ii ii   alu WORD PTR [DI+nnnn],iiii 

80 86+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BP+nnnn],ii    |81 86+a nn nn ii ii   alu WORD PTR [BP+nnnn],iiii 

80 87+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BX+nnnn],ii    |81 87+a nn nn ii ii   alu WORD PTR [BX+nnnn],iiii 
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                                               | 

80 C0+a ii        alu AL,ii                    |81 c0+a ii ii         alu AX,iiii 

80 C1+a ii        alu CL,ii                    |81 c1+a ii ii         alu CX,iiii 

80 C2+a ii        alu DL,ii                    |81 c2+a ii ii         alu DX,iiii 

80 C3+a ii        alu BL,ii                    |81 c3+a ii ii         alu BX,iiii 

80 C4+a ii        alu AH,ii                    |81 c4+a ii ii         alu SP,iiii 

80 C5+a ii        alu CH,ii                    |81 c5+a ii ii         alu BP,iiii 

80 C6+a ii        alu DH,ii                    |81 c6+a ii ii         alu SI,iiii 

80 C7+a ii        alu BH,ii                    |81 c7+a ii ii         alu DI,iiii 

-----------------------------------------------|-------------------------------------------------

--- 

      vvvv being edited vvvv 

82 00+a ii        alu BYTE PTR [BX+SI],ii      |83 00+a ii            alu WORD PTR [BX+SI],ii 

82 01+a ii        alu BYTE PTR [BX+DI],ii      |83 01+a ii            alu WORD PTR [BX+DI],ii 

82 02+a ii        alu BYTE PTR [BP+SI],ii      |83 02+a ii            alu WORD PTR [BP+SI],ii 

82 03+a ii        alu BYTE PTR [BP+SI],ii      |83 03+a ii            alu WORD PTR [BP+DI],ii 

82 04+a ii        alu BYTE PTR [SI],ii         |83 04+a ii            alu WORD PTR [SI],ii 

82 05+a ii        alu BYTE PTR [DI],ii         |83 05+a ii            alu WORD PTR [DI],ii 

82 06+a mm mm ii  alu BYTE PTR [mmmm],ii       |83 06+a mm mm ii      alu WORD PTR [mmmm],ii 

82 07+a ii        alu BYTE PTR [BX],ii         |83 07+a ii            alu WORD PTR [BX],ii 

                                               | 

82 40+a nn ii     alu BYTE PTR [BX+SI+nn],ii   |83 40+a nn ii         alu WORD PTR [BX+SI+nn],ii 

82 41+a nn ii     alu BYTE PTR [BX+DI+nn],ii   |83 41+a nn ii         alu WORD PTR [BX+DI+nn],ii 

82 42+a nn ii     alu BYTE PTR [BP+SI+nn],ii   |83 42+a nn ii         alu WORD PTR [BP+SI+nn],ii 

82 43+a nn ii     alu BYTE PTR [BP+DI+nn],ii   |83 43+a nn ii         alu WORD PTR [BP+DI+nn],ii 

82 44+a nn ii     alu BYTE PTR [SI+nn],ii      |83 44+a nn ii         alu WORD PTR [SI+nnn],ii 

82 45+a nn ii     alu BYTE PTR [DI+nn],ii      |83 45+a nn ii         alu WORD PTR [DI+nn],ii 

82 46+a nn ii     alu BYTE PTR [BP+nn],ii      |83 46+a nn ii         alu WORD PTR [BP+nn],ii 

82 47+a nn ii     alu BYTE PTR [BX+nn],ii      |83 47+a nn ii         alu WORD PTR [BX+nn],ii 

                                               | 



ccxii 
 

 

82 80+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BX+SI+nnnn],ii |83 80+a nn nn ii      alu WORD PTR 

[BX+SI+nnnn],ii 

82 81+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BX+DI+nnnn],ii |83 81+a nn nn ii      alu WORD PTR 

[BX+DI+nnnn],ii 

82 82+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BP+SI+nnnn],ii |83 82+a nn nn ii      alu WORD PTR 

[BP+SI+nnnn],ii 

82 83+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BP+DI+nnnn],ii |83 83+a nn nn ii      alu WORD PTR 

[BP+DI+nnnn],ii 

82 84+a nn nn ii  alu BYTE PTR [SI+nnnn],ii    |83 84+a nn nn ii      alu WORD PTR [SI+nnnn],ii 

82 85+a nn nn ii  alu BYTE PTR [DI+nnnn],ii    |83 85+a nn nn ii      alu WORD PTR [DI+nnnn],ii 

82 86+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BP+nnnn],ii    |83 86+a nn nn ii      alu WORD PTR [BP+nnnn],ii 

82 87+a nn nn ii  alu BYTE PTR [BX+nnnn],ii    |83 87+a nn nn ii      alu WORD PTR [BX+nnnn],ii 

                                               | 

82 C0+a ii        alu AL,ii                    |83 c0+a ii            alu AX,ii 

82 C1+a ii        alu CL,ii                    |83 c1+a ii            alu CX,ii 

82 C2+a ii        alu DL,ii                    |83 c2+a ii            alu DX,ii 

82 C3+a ii        alu BL,ii                    |83 c3+a ii            alu BX,ii 

82 C4+a ii        alu AH,ii                    |83 c4+a ii            alu SP,ii 

82 C5+a ii        alu CH,ii                    |83 c5+a ii            alu BP,ii 

82 C6+a ii        alu DH,ii                    |83 c6+a ii            alu SI,ii 

82 C7+a ii        alu BH,ii                    |83 c7+a ii            alu DI,ii 

      ^^^^ being edited ^^^^ 

-----------------------------------------------|-------------------------------------------------

--- 

                                       MOV Operations 

-----------------------------------------------|-------------------------------------------------

--- 

C6 00 ii        MOV BYTE PTR [BX+SI],ii        |C7 00 ii ii        MOV WORD PTR [BX+SI],iiii 

C6 01 ii        MOV BYTE PTR [BX+DI],ii        |C7 01 ii ii        MOV WORD PTR [BX+DI],iiii 

C6 02 ii        MOV BYTE PTR [BP+SI],ii        |C7 02 ii ii        MOV WORD PTR [BP+SI],iiii 

C6 03 ii        MOV BYTE PTR [BP+SI],ii        |C7 03 ii ii        MOV WORD PTR [BP+SI],iiii 



ccxiii 
 

 

C6 04 ii        MOV BYTE PTR [SI],ii           |C7 04 ii ii        MOV WORD PTR [SI],iiii 

C6 05 ii        MOV BYTE PTR [DI],ii           |C7 05 ii ii        MOV WORD PTR [DI],iiii 

C6 06 nn nn ii  MOV BYTE PTR [nnnn],ii         |C7 06 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [nnnn],iiii 

C6 07 ii        MOV BYTE PTR [BX],ii           |C7 07 ii ii        MOV WORD PTR [BX],iiii 

                                               | 

C6 40 nn ii     MOV BYTE PTR [BX+SI+nn],ii     |C7 40 nn ii ii     MOV WORD PTR [BX+SI+nn],iiii 

C6 41 nn ii     MOV BYTE PTR [BX+DI+nn],ii     |C7 41 nn ii ii     MOV WORD PTR [BX+DI+nn],iiii 

C6 42 nn ii     MOV BYTE PTR [BP+SI+nn],ii     |C7 42 nn ii ii     MOV WORD PTR [BP+SI+nn],iiii 

C6 43 nn ii     MOV BYTE PTR [BP+SI+nn],ii     |C7 43 nn ii ii     MOV WORD PTR [BP+SI+nn],iiii 

C6 44 nn ii     MOV BYTE PTR [SI+nn],ii        |C7 44 nn ii ii     MOV WORD PTR [SI+nn],iiii 

C6 45 nn ii     MOV BYTE PTR [DI+nn],ii        |C7 45 nn ii ii     MOV WORD PTR [DI+nn],iiii 

C6 46 nn ii     MOV BYTE PTR [BP+nn],ii        |C7 46 nn ii ii     MOV WORD PTR [BP+nn],iiii 

C6 47 nn ii     MOV BYTE PTR [BX+nn],ii        |C7 47 nn ii ii     MOV WORD PTR [BX+nn],iiii 

                                               | 

C6 80 nn nn ii  MOV BYTE PTR [BX+SI+nnnn],ii   |C7 80 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [BX+SI+nnnn],iiii 

C6 81 nn nn ii  MOV BYTE PTR [BX+DI+nnnn],ii   |C7 81 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [BX+DI+nnnn],iiii 

C6 82 nn nn ii  MOV BYTE PTR [BP+SI+nnnn],ii   |C7 82 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [BP+SI+nnnn],iiii 

C6 83 nn nn ii  MOV BYTE PTR [BP+SI+nnnn],ii   |C7 83 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [BP+SI+nnnn],iiii 

C6 84 nn nn ii  MOV BYTE PTR [SI+nnnn],ii      |C7 84 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [SI+nnnn],iiii 

C6 85 nn nn ii  MOV BYTE PTR [DI+nnnn],ii      |C7 85 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [DI+nnnn],iiii 

C6 86 nn nn ii  MOV BYTE PTR [BP+nnnn],ii      |C7 86 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [BP+nnnn],iiii 

C6 87 nn nn ii  MOV BYTE PTR [BX+nnnn],ii      |C7 87 nn nn ii ii  MOV WORD PTR [BX+nnnn],iiii 

                                               | 

C6 C0 ii        MOV AL,ii                      |C7 C0 ii ii        MOV AX,iiii 

C6 C1 ii        MOV CL,ii                      |C7 C1 ii ii        MOV CX,iiii 

C6 C2 ii        MOV DL,ii                      |C7 C2 ii ii        MOV DX,iiii 

C6 C3 ii        MOV BL,ii                      |C7 C3 ii ii        MOV BX,iiii 

C6 C4 ii        MOV AL,ii                      |C7 C4 ii ii        MOV SP,iiii 

C6 C5 ii        MOV CL,ii                      |C7 C5 ii ii        MOV BP,iiii 

C6 C6 ii        MOV DL,ii                      |C7 C6 ii ii        MOV SI,iiii 

C6 C7 ii        MOV BL,ii                      |C7 C7 ii ii        MOV DI,iiii 



ccxiv 
 

 

-----------------------------------------------|-------------------------------------------------

--- 

8f mod000rm - POP rm 

fe mod000rm - INC BYTE rm 

fe mod001rm - DEC BYTE rm 

 

ff mod000rm - INC WORD rm 

ff mod001rm - DEC WORD rm 

ff mod010rm - CALL rm 

ff mod011rm - CALLF rm 

ff mod100rm - JMP rm 

ff mod101rm - JMPF rm 

ff mod110rm - PUSH rm 

ff mod111rm - ??? 

 

82 rm                                                            | 

83 rm [nn nn] mm     alu WORD PTR dst,mm                         | 

 

80 00 nn          s=0 w=0 mod=00 rm=000  ADD byte ptr [BX+SI],nn 

80 01 nn          s=0 w=0 mod=00 rm=001  ADD byte ptr [BX+DI],nn 

80 02 nn          s=0 w=0 mod=00 rm=010  ADD byte ptr [BP+SI],nn 

80 03 nn          s=0 w=0 mod=00 rm=011  ADD byte ptr [BP+DI],nn 

80 04 nn          s=0 w=0 mod=00 rm=100  ADD byte ptr [SI],nn 

80 05 nn          s=0 w=0 mod=00 rm=101  ADD byte ptr [DI],nn 

80 06 mm nn oo    s=0 w=0 mod=00 rm=110  ADD byte ptr [word],nn 

80 07 nn          s=0 w=0 mod=00 rm=111  ADD byte ptr [BX],nn 

 

80 00 2C                     add byte ptr [bx+si],300 

81 00 2C 01                  add word ptr [bx+si],300 

82 00 .. 

83 00 01                     add word ptr [bx+si],1 



ccxv 
 

 

 

80 7E 00 01      cmp byte ptr ds:[bp],1 

80 7E 01 04      cmp byte ptr es:[bp+1],4 

80 7E 01 05      cmp byte ptr es:[bp+1],5 

80 7E 01 81      cmp byte ptr ds:[bp+1],&81 

80 7E 01 81      cmp byte ptr es:[bp+1],&81 

80 7F FD 01         cmp byte ptr [bx-3],1 

80 7F FD 01         cmp byte ptr [bx-3],1 

80 7F FD 01         cmp byte ptr [bx-3],1 

80 7F FD 01      cmp byte ptr es:[bx-3],1 

80 E1 07            AND CL,7 

80 E2 FC            and dl,&FC 

80 E5 7F            and ch,&7F 

80 FE FF            cmp dh,&FF 

 

81 E7 FC FF         and di,&FFFC 

81 E7 FC FF         and di,&FFFC 

81 FB 33 40         cmp bx,bufend           ;now past end of buffer ? 

81 FB 33 40         cmp bx,bufend           ;past end of buffer ? 

81 FB 33 40         cmp bx,bufend           ;past end of buffer ? 

 

83 C2 02            add dx,_INTID           ;point to int. ID register 

83 C2 03            add dx,_LINECTL         ;add offset to get latch enable 

83 C2 03            add dx,_LINECTL         ;line control register 

83 C3 04            add bx,4 

83 C5 02            add bp,2 

83 C5 02            add bp,2 

83 C5 02            add bp,2 

83 C6 04            add si,4 

83 C6 04            add si,4 

83 C6 05            add si,5 



ccxvi 
 

 

83 D1 00            adc cx,0 

83 F9 01            cmp cx,1                ;COM2 ? 

83 FA FF            cmp dx,&FFFF 

83 FA FF            cmp dx,&FFFF 

83 FA FF            cmp dx,&FFFF 

83 FD FF            cmp bp,&FFFF 

 

group 1   80/81/82/83 first byte 

 

81 00 nn nn       s=0 w=1 mod=00 rm=000  ADD word ptr [BX+SI],nnnn 

81 01 nn nn       s=0 w=1 mod=00 rm=001  ADD word ptr [BX+DI],nnnn 

81 02 nn nn       s=0 w=1 mod=00 rm=010  ADD word ptr [BP+SI],nnnn 

81 03 nn nn       s=0 w=1 mod=00 rm=011  ADD word ptr [BP+DI],nnnn 

81 04 nn nn       s=0 w=1 mod=00 rm=100  ADD word ptr [SI],nnnn 

81 05 nn nn       s=0 w=1 mod=00 rm=101  ADD word ptr [DI],nnnn 

81 06 mm nn oo pp s=0 w=1 mod=00 rm=110  ADD word ptr [word],nnnn 

81 07 nn nn       s=0 w=1 mod=00 rm=111  ADD word ptr [BX],nnnn 

 

80 rm 

81 rm 

82 rm nn nn    op  nnnn 

83 rm nn       op  nn sign extended 

------- 

83 C6 02       ADD SI,2 

------- 

80 06 nn mm oo ADD BYTE PTR [mmnn],oo 

 

83 06 nn mm oo ADD WORD PTR [mmnn],oo 

88 07            mov cs:[bx],al          ;store data in buffer 

88 87 F7 1E      MOV CS:[BX+bitmap],AL 

89 16 96 11      mov cs:[spacer],dx 



ccxvii 
 

 

89 1E 05 1E      MOV CS:[oldkeyoff],BX 

89 1E 28 3E      mov cs:[wrptr],bx       ;update write pointer 

89 1E 92 11      mov cs:[start],bx 

89 1E 94 11      mov cs:[end],bx 

89 1E 96 11      mov cs:[spacer],bx 

89 1E 9A 11      mov cs:[item],bx 

89 1E 9F 1E      MOV CS:[oldintoff],BX 

89 36 18 15      mov cs:[item],si 

89 36 18 15      mov cs:[item],si 

89 36 51 16      mov cs:[item],si 

89 36 51 16      mov cs:[item],si 

89 36 9A 11      mov cs:[item],si 

89 36 E7 18      mov cs:[item],si 

89 36 E7 18      mov cs:[item],si 

89 3E 98 11      mov cs:[next],di 

89 3E E9 18      mov cs:[spacer],di 

8A 4E 00         mov cl,es:[bp] 

8A 4E 00         mov cl,es:[bp] 

8A 4E 00         mov cl,es:[bp] 

8A 87 F7 1E      MOV AL,CS:[BX+bitmap] 

8B 16 05 1E      MOV DX,CS:[oldkeyoff] 

8B 16 2C 3E      mov dx,cs:[data]        ;get data port address 

8B 16 2C 3E      mov dx,cs:[data]        ;Get data port address 

8B 16 2E 3E      mov dx,cs:[stat]        ;get status port address 

8B 16 2E 3E      mov dx,cs:[stat]        ;get status port address 

8B 16 2E 3E      mov dx,cs:[stat]        ;Get status port address 

8B 16 96 11      mov dx,cs:[spacer] 

8B 16 9F 1E      MOV DX,CS:[oldintoff] 

8B 1E 07 1E      MOV BX,CS:[oldkeyseg] 

8B 1E 28 3E      mov bx,cs:[wrptr]       ;get buffer write pointer 

8B 1E 9A 11      mov bx,cs:[item] 



ccxviii 
 

 

8B 36 18 15      mov si,cs:[item] 

8B 36 51 16      mov si,cs:[item] 

8B 36 E7 18      mov si,cs:[item] 

8B 3E 92 11      mov di,cs:[start] 

8B 3E E9 18      mov di,cs:[spacer] 

8B 57 FE         mov dx,es:[bx-2] 

8B 5E 00         mov bx,es:[bp] 

8B 5E 00         mov bx,es:[bp] 

8B 5E 00         mov bx,es:[bp] 

8B 5E 02         mov bx,ds:[bp+2] 

8B 5E 02         mov bx,es:[bp+2] 

8B 5E 02         mov bx,es:[bp+2] 

8B 5E 02         mov bx,es:[bp+2] 

8C 06 07 1E      MOV CS:[oldkeyseg],ES 

8C 06 A1 1E      MOV CS:[oldintseg],ES 

8E 1E A1 1E      MOV DS,CS:[oldintseg] 

8E 5E 00         mov ds,es:[bp] 

8E 5E 00         mov ds,es:[bp] 

8E 5E 00         mov ds,es:[bp] 

A1 28 3E         mov ax,cs:[wrptr]       ;get buffer write pointer 

A2 32 3E         mov cs:[error],al 

A3 16 15         mov cs:[end],ax 

A3 4F 16         mov cs:[end],ax 

A3 E5 18         mov cs:[end],ax 

D7               XLAT CS:[stab] 

 

group 10  8F first byte 

group 12  C6/C7 first byte 

group 2   D0/D1/D2/D3 first byte 

group 3   F6/F7 first byte 

group 4   FE/FF first byte 
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