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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak tahun akademik 2007/2008 pada Fakultas Kedokteran UMM 

dilakukan perubahan kurikulum menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

yang tercakup dalam KIPDI III. Strategi yang diterapkan adalah pembelajaran 

blok dengan metode pembelajaran menggunakan Problem Based Learning (PBL). 

Sistem ini membutuhkan waktu 7 semester (3,5 tahun) untuk menyelesaikan 

beban studi 149 SKS pada Tahap Akademik (Sarjana Kedokteran) dan 4 semester 

(2 tahun) untuk menyelesaikan beban studi 35 SKS pada Tahap Profesi (Profesi 

Dokter). Masa studi yang dibutuhkan hingga lulus menjadi Dokter seluruhnya 11 

semester (5,5 tahun) dengan beban studi 184 SKS. 

Mengacu pada Standar Kompetensi Dokter dan Standar Profesi Dokter 

yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, proses pembelajaran di FK 

UMM memuat 7 area kompetensi utama, yaitu: (i) Komunikasi efektif, (ii) 

Keterampilan Klinis, (iii) Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, (iv) Pengelolaan 

Masalah Kesehatan, (v) Pengelolaan Informasi, (vi) Mawas Diri dan 

Pengembangan Diri, (vii) Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta 

Keselamatan Pasien. Kompetensi pendukung di FK-UMM terdiri dari: (i) 

Kedokteran Umum, (ii) Kedokteran Keluarga, (iii) Kedokteran Industri, dan (iv) 

Nilai-nilai Islami. Area kompetensi utama dan kompetensi pendukung tersebut 

diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran blok. 

Kompleksitas dalam penilaian aspek-aspek pada setiap mata kuliah 

tersebut sampai saat ini masih dilakukan secara manual. Seiring dengan kemajuan 

teknologi hal ini dirasa kurang efisien karena mengingat pada saat ini teknologi 

berkembang sangat pesat. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem informasi 

penilaian yang terkomputerisasi dan mengedepankan keamanan data, terlebih 

sistem penilaian pada FK UMM telah menggunakan sistem pembelajaran blok 

dan memiliki sub fields pada setiap bloknya. 

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktifitas 

orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 
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manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering 

digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, data, dan teknologi. Sistem 

informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, 

perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, 

mengubah, dan menyebarkan informasi. 

Sistem informasi penilaian mahasiswa pada Fakultas Kedokteran UMM 

saat ini masih mengandalkan software Excel. Dimana Excel sendiri rentan 

terhadap hilangnya data, duplikasi data, tercecernya database nilai mahasiswa, 

hingga manipulasi oleh pihak yang tidak memiliki hak akses terhadap suatu data 

nilai tersebut. Pengelolaan database dalam jumlah besar pada Excel juga 

mempengaruhi kinerja prosesor dan memakan memory dalam jumlah besar pula. 

Setiap data nilai untuk satu blok akan berbeda file dengan data nilai blok lainnya, 

bahkan ketika ada seorang mahasiswa yang mengulang, ataupun mengikuti sela 

untuk blok yang sama, filenya akan berbeda pula. Hal ini yang menyulitkan admin 

dalam merekap data nilai. Bahkan untuk hal memilih nilai terbaik seorang 

mahasiswa yang mengulang, admin harus membuka beberapa file yang terpisah 

pada folder-folder yang berbeda menurut tahun ajaran. 

Dengan adanya sistem informasi penilaian yang sesuai dan berjalan 

dengan baik maka proses penambahan dan pencarian data nilai mahasiswa 

menjadi efektif. Lebih tepatnya bagaimana mencari track record nilai seorang 

mahasiswa yang dimunculkan dalam suatu tabel sehingga mudah bagi admin 

untuk menentukan nilai terbaik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Input hasil nilai blok mahasiswa.  

2. Bagaimana proses pencarian data nilai mahasiswa serta track record untuk 

penentuan nilai terbaik. 

3. Bagaimana merancang dan mendesain aplikasi hasil nilai blok mahasiswa 

fakultas kedokteran sebagai sistem pengkajian terkomputerisasi.  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1. Mengubah sistem pengolahan input hasil nilai pada masing-masing blok 

dari manual ke komputerisasi. 

2. Mempermudah para dosen dan admin dalam pencarian data dan penilaian 

mahasiswa. 

3. Menjadikan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

sebagai kampus yang mengedepankan teknologi informasi dalam proses 

pengolahan data mahasiswa ke jenjang dokter muda. 

1.4 Batasan Permasalahan  

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Menjelaskan sistem pengolahan data mahasiswa Fakultas kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Perancangan database data mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Perancangan dan desain tampilan aplikasi 21 blok mata kuliah yang 

berjalan secara online menggunakan PHP. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

1. Metode Observasi 

Pada tahap ini dilakukan metode observasi yang dilakukan dengan 

dua cara yaitu :  

I. Metode Observasi Langsung 

Pada metode ini dilakukan  pengamatan terhadap perilaku dan 

kondisi lingkungan. Dalam penelitian ini peneliti bersifat pasif 

sebagai pengamat. 
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II. Metode Observasi Berperan 

Pada metode ini dilakukan pengamatan secara khusus dimana 

peneliti tidak bersifat pasif sebagai pengamat namun memainkan 

peran guna meneliti lebih lanjut peristiwa yang sedang dipelajari. 

2. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi pengelolaan nilai 

mahasiswa dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Langkah 

pertama adalah melakukan instalasi Web Server. Kemudian melakukan 

konfigurasi yang ada di Web Server tersebut agar dapat berjalan dengan 

lancar. Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi selanjutnya dilakukan 

pembuatan database. Database digunakan sebagai penyimpanan data 

mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan penilaian. Setelah melakukan 

pembuatan database langkah selanjutnya adalah pembuatan desain 

tampilan atau template sebagai antarmuka aplikasi pengelolaan nilai 

mahasiswa. 

Setelah melakukan pembuatan template langkah selanjutya adalah 

implementasi kode program untuk mekanisme jalannya aplikasi 

pengelolaan nilai mahasiswa yang akan dibuat, dalam penerapannya 

menggunakan PHP. 

3. Pengujian  

Pada bagian ini akan diuji beberapa fungsionalitas dari sistem 

diantaranya : 

a) Menampilkan aplikasi yang diawali dengan Halaman Login. 

b) Menguji formula yang sudah dibuat apakah sistem dapat mengenali 

formula yang sudah ditentukan. 

c) Menguji pengenalan formula baru, pada bagian ini akan diuji 

keberhasilan sistem setelah mengenali formula kemudian akan 

memunculkan hasil penilaian sesuai yang telah ditentukan.  

d) Membandingkan kinerja sistem baru dengan sistem lama. 
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4. Pembuatan laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh 

hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah dilaksanakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang Sistem Informasi, kajian tentang dasar-dasar pemrograman PHP, kajian 

tentang tools yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi pengelolaan nilai 

mahasiswa berbasis web. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem 

yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


