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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Pada kurikulum pendidikan kedokteran gigi belajar secara akurat untuk 

mendiagnosis suatu keadaan klinik patologis penyakit gigi yang membutuhkan 

sebuah penalaran klinik yang merupakan perwujudan kompetensi pada level 

tertinggi. Penalaran klinik adalah sebuah proses berpikir yang menunjukkan 

sejauh mana informasi yang terkandung dalam kasus-kasus klinik dapat 

disintesis, diintegrasikan dengan pengetahuan klinik dan pengalaman, dan 

digunakan untuk mendiagnosis atau memanajemen masalah pasien. Pada 

umumnya untuk menangani suatu kasus klinik dibutuhkan seorang dokter 

untuk melakukan penalaran klinik secara professional (Mattingly, 1991). 

Pada calon dokter gigi dituntut untuk memiliki skill dalam melakukan 

penalaran suatu kasus klinik sebelum melakukan uji kasus klinik secara nyata 

maka dibutuhkan suatu aplikasi simulasi pembelajaran penalaran klinik. Media 

aplikasi simulasi tersebut berperan sebagai dokter ahli yang akan mengoreksi 

hasil penalaran dari si calon dokter tersebut. 

Aplikasi simulasi ini akan dibuat dengan metode Profile matching, 

yang dimana Metode profile matching merupakan proses membandingkan dari 

hasil penalaran calon dokter dengan hasil penalaran yang terdapat pada 

database, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (Gap). Pada 

kesempatan ini maka penulis akan menyusun sebuah skripsi yang berjudul 

“Sistem Simulasi Pembelajaran Kasus pada Mahasiswa Kedokteran Gigi 

dengan Metode Profile matching. 

1.2. Rumusan masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana membuat aplikasi sistem simulasi yang ditujukan untuk 

ujian praktikum? 

2. Bagaimana membuat sistem pembelajaran yang menerapkan metode 

profile matching? 
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1.3. Tujuan  

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memudahkan bagi calon dokter melakukan penalaran dalam 

mengurangi kesalahan pada kasus uji klinik secara nyata. 

2. Untuk membuat sebuah aplikasi sistem yang menerapkan metode profile 

matching. 

1.4.  Batasan masalah 

Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan masalah 

yakni sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan berasal dari data-data pasien untuk mahasiswa 

kedokteran gigi fak. Kedokteran. 

2. Sistem ini hanya digunakan untuk kedokteran gigi. 

3. Profile Matching hanya digunakan untuk sesuatu yang dianggap benar 

oleh ahli 

4. Pengembangan aplikasi menggunakan ruang lingkup pemprograman Web 

dan menggunakan DBMS MySQL. 

5. Pasien yang ditampilkan hanya limit 10.  

1.5. Metodologi 

Adapun tahap-tahap perancangan dan pembuatan sistem simulasi 

pembelajaran kasus pada mahasiswa kedokteran gigi antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan Data 

• Study pustaka 

Pada tahap studi pustaka dilakukan pemahaman metode profile 

matching, pemrograman pada PHP dan MySQL. 

• Literatur 

Mencari dan mempelajari data-data yang akan digunakan   dalam 

menunjang pembuatan sistem serta mencari refrensi jurnal tentang 

metode profile matching untuk diterapkan pada sistem simulasi 
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pembelajaran kasus yang berhubungan dengan penyakit gigi serta 

solusinya. 

b. Analisis Data dan Design Sistem 

Profile matching merupakan proses membandingkan dalam antara 

kompetensi individu kedalam kompetensi sistem, sehingga dapat 

diketahui perbedaan kompetensinya (Gap), semakin kecil Gap yang 

dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti memiliki 

peluang lebih untuk user(Mahasiswa). 

c. Implementasi 

 
Gambar 1 : implementasi system 

Implementasi dari profile matching adalah membandingkan hasil 

jawaban user dengan jawaban pada sistem. Pada monitor sistem akan 

ditampilkan hasil dari perbandingan hasil penalaran beserta referensi 

penguat dari hasil penalaran system. 

d. Pengujian  

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian sistem apakah dengan 

Implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan perancangan serta 

untuk mengetahui fungsionalitas sistem. 

e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Menyusun laporan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 

membuat dokumentasi dari perancangan system, implementasi hingga 

evaluasi hasil dari pengujian yang dilakukan. 
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1.6. Sistematika penulisan 

Buku Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun 

secara sistematis, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas latar 

belakang dan tujuan pembuatan perangkat lunak, serta permasalahan 

yang dihadapi dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Selain itu dijelaskan 

pula pembatasan terhadap masalah yang akan dihadapi serta metodologi 

yang dipakai untuk menyelesaikannya. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori dasar yang menunjang pengerjaan 

Tugas Akhir, meliputi penjelasan mengenai HTML, PHP, Website, 

simulasi kasus pasien dan konsep metode profile matching yang 

digunakan untuk pembuatan system simulasi kasus pasien pada 

mahasiswa kedokteran gigi. 

BAB III PERANCANGAN SYSTEM 

Dalam bab ini diuraikan mengenai system yang akan dibangun 

yakni mengenai perancangan arsitektur system, perancangan data 

beserta proses-proses yang ada, serta perancangan antarmuka untuk 

menjalankan perangkat-perangkat lunak yang berada dalam system. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Dalam bab ini diuraikan implementasi dari perancangan system 

simulasi kasus pasien yakni user dengan system beserta perangkat – 

perangkat lunak lainnya. Dan berisi tentang uji coba yang telah 

dilakukan terhadap system yang telah dibuat beserta analisis dari hasil 

uji coba tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang didapat dari pembuatan Tugas Akhir ini 

dan dilengkapi dengan saran untuk kemungkinan pengembangan 

selanjutnya. 
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