
PENERAPAN KONSEP CDIO PADA PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KREATIF DAN APLIKATIF 

(Studi Kasus : Laboratorium Jurusan Teknik Industri-UMS) 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik 

Oleh: 

YUSUF BACHTIAR 

D600 090 031 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018









1 

PENERAPAN KONSEP CDIO PADA PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KREATIF DAN APLIKATIF 

(Studi Kasus : Laboratorium Jurusan Teknik Industri-UMS) 

Abstrak

Kegiatan praktikum Pemrograman Komputer dalam perkuliahan diharapkan dapat 

memberi ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pengujian berdasarkan teori yang 

diperoleh. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum bisa memberikan output 

yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kurang terintegrasinya kegiatan praktikum 

yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah memperbaiki modul dan sistem praktikum Pemrograman 

Komputer lama. Metode CDIO merupakan metode baru yang memiliki tujuan 

untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara aktif 

dan terintegrasi. Metode ini terdiri dari 4 tahap yang harus dilalui, yaitu Conceive-

Design-Implement-Operate. Selanjutnya, berdasarkan penerapan metode CDIO 

maka dilakukan perbaikan pada modul dan skenario praktikum Pemrograman 

Komputer yang baru. Hasil perbaikan yang diperoleh berdasarkan penerapan 

metode CDIO pada praktikum Pemrograman Komputer adalah tercapainya 

kompetensi dan output yang diharapkan. Dari hasil analisis kuesioner dengan 

pengolahan data menggunakan skala Likert diperoleh hasil yang positif (skala 

'Baik') dengan menerapkan metode CDIO. Nilai rata-rata yang diperoleh berada di 

atas 740 poin dan secara persentase persetujuan berada di kisaran 74%. 

Kata kunci: CDIO, Kompetensi, Modul, Praktikum 

Abstract 

Teaching computer programming activities in the lectures is expected to make room 

for the students to perform the test based on the theory that gained. However, in 

practice is still not able to give the expected output. This is due to less integration 

of activities of the teaching is done. Based on these problems then conducted in this 

research is the fix module system and teaching computer programming for long. 

The method is a new method of CDIO has the goal to increase the role of the student 

in resolving issues in an active and integrated. This method consists of 4 stages that 

must be undertaken, namely Conceive-Design-Implement-Operate. Furthermore, 

based on the application of the method of CDIO then performed repairs on modules 

and teaching computer programming scenarios. The results of the improvements 

obtained based on application of methods of teaching computer programming on 

the CDIO is the achievement of competence and the expected output. From the 

results of the analysis of the questionnaire with Likert scale data processing using 

the acquired positive results (scale of ' good ') by applying the method of CDIO. 

The average value obtained is above 740 points and in the percentage of approvals 

were in the range of 74%. 

Keywords: CDIO, Competence , Module, Practicum 
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1. PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan disadari perlunya menghubungkan antara teori dan 

praktik. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, keahlian penguasaan komputer 

merupakan salah satu hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Praktikum 

adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat mempraktikkan secara 

empiris kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif menggunakan sarana laboratorium. 

Praktikum Pemrograman Komputer adalah salah satu dari beberapa kegiatan 

praktikum yang ada di Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam 

mempelajari kode-kode pemrograman (script) serta pemecahan masalah (problem solving) 

ilmu keteknikan berbasis komputer. Namun, kenyataannya masih muncul kendala atau 

hambatan pada kegiatan praktikum Pemrograman Komputer yang dilakukan sehingga 

kompetensi (output) yang diperoleh kurang maksimal. 

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau penerapan metode 

yang dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk terlibat, aktif, dan kreatif secara 

langsung dalam menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, metode 

CDIO dipilih oleh peneliti untuk penerapannya. Metode CDIO merupakan kerangka 

pendidikan inovatif yang menekankan pada ilmu-ilmu keteknikan dasar, diatur dalam 

konteks Conceive-Design-Implement-Operate yang digunakan untuk membuat sistem dan 

produk. Penerapan metode CDIO pada praktikum Pemrograman Komputer diharapkan 

akan memberikan alur pembelajaran yang terstruktur dan skematis sehingga bukan sekedar 

pengetahuan yang diperoleh melainkan penerapannya (application). 

2. METODE

2.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktikum Pemrograman Komputer Jurusan 

Teknik Industri-UMS, fokus pada materi atau modul serta sistem praktikum yang 

dilakukan. Jumlah responden yang dipilih sebanyak 105 dari mahasiswa yang 

mengikuti praktikum Pemrograman Komputer periode 2016. 

2.2 Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

perbaikan praktikum Pemrograman Komputer, antara lain: 

1. Wawancara

Data-data dikumpulkan melalui proses wawancara dengan narasumber yang

merupakan dosen, asisten, dan praktikan praktikum bersangkutan.
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2. Studi Literatur

Selanjutnya melakukan studi pustaka menggunakan referensi dari modul

praktikum Pemrograman Komputer periode 2015, buku, jurnal , artikel, laporan

penelitian maupun situs yang ada di internet.

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian dengan baik maka diperlukan urutan 

langkah penelitian yang terstruktur. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan 

masalah adalah seperti yang tercantum dalam gambar berikut ini. 

Studi Lapangan Studi Pustaka

Mulai

Identifikasi dan

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Batasan Masalah

Analisis 

Kompetensi Dasar

Fase I 

Identifikasi Awal

Perancangan Modul 

Berbasis CDIO

Pengumpulan Data

Penyusunan Skenario

Pelaksanaan Praktikum

Hasil dan Analisis

Selesai

Fase II

Identifikasi dan 

Perancangan Modul

Fase III 

Analisis Pembuatan 

Skenario dan Modul

Studi Pendahuluan

Penyusunan Modul

Gambar 1. Flowchart Kerangka Pemecahan Masalah 
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2.4 Identifikasi Masalah 

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang 

terjadi di lapangan. Hasil identifikasi masalah yang diperoleh peneliti ditampilkan ke 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Keluhan pada Praktikum Pemrograman Komputer 2015 

Keluhan Praktikan Keterangan 

Tugas Pendahuluan Tugas pendahuluan yang diberikan kurang sesuai untuk 

menjangkau (approach) dari materi praktikum yang 

diberikan. 

Materi Praktikum Penyampaian materi terlalu cepat, kurang terstruktur 

dan sukar dipahami. 

Modul Praktikum Isi modul kurang relevan, terstruktur, serta up-to-date. 

Materi kurang detail dalam menjabarkan pengetahuan 

dasar penjunjang praktikum. 

Tugas Praktikum Penugasan yang diberikan terkesan monoton, mengacu 

pada contoh yang diberikan saja sehingga kurang 

adanya ruang eksplorasi yang lebih luas dalam 

menyelesaian masalah. 

Output Praktikum Hasil (output) yang diharapkan masih sangat sederhana, 

hanya sekedar penyelesaian tugas laporan tanpa 

menghasilkan aplikasi yang benar-benar berguna. 

2.5 Prosedur CDIO 

Metode CDIO memiliki 4 tahapan yang harus dilalui (step-by-step) secara 

berurutan, antara lain : 

a. Conceive (Memahami)

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah memahami kebutuhan apa saja yang

diperlukan untuk project. Tahap awal yang biasa dilakukan adalah membuat atau

menghasilkan ide project.

b. Design (Merancang)

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah membuat atau menghasilkan desain

berupa sketsa atau gambar yang mendeskripsikan project serta mengidentifikasi

bagian-bagian yang diperlukan dari project.
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c. Implement (Menerapkan)

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah menerapkan sketsa atau gambar

project (transformasi desain  menjadi produk) diikuti pengujian dan validasi.

d. Operate (Menjalankan)

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah menjalankan atau mengoperasikan

project yang dibuat berdasarkan implementasi sebelumnya. Melakukan evaluasi

untuk memantau kemungkinan perbaikan atau pengembangan project ke

depannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan keseluruhan data yang kemudian 

dilakukan penyajian, pengolahan, dan analisa data. 

3.1 Tahap Perencanaan dan Implementasi 

Pada perencanaan perbaikan kegiatan praktikum Pemrograman Komputer, 

dilakukan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Mendata mahasiswa yang menempuh mata kuliah praktikum Pemrograman

Komputer yang akan diujicobakan penerapan metode CDIO.

b. Mengadakan diskusi dengan dosen, asisten, dan mahasiswa untuk memperoleh

masukan tentang perbaikan kegiatan Praktikum Pemrograman Komputer.

c. Menelaah materi praktikum Pemrograman Komputer yang ada dengan

mempertimbangkan masukan dan saran terkait pokok bahasan yang harus

didapatkan mahasiswa sesuai dengan ilmu keteknikan yang dipelajari serta pokok

bahasan dipandang terlalu sederhana atau menyulitkan bagi mahasiswa.

d. Mempersiapkan metode CDIO untuk bisa diterapkan, baik dalam penyusunan

modul maupun sistem praktikum

e. Mempersiapkan studi kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan materi

praktikum untuk diselesaikan dalam kegiatan praktikum.

f. Menyusun modul praktikum baru dengan kriteria-kriteria atau masukan-masukan

berdasarkan studi kasus dan literatur yang telah dilakukan.

g. Melakukan penilaian (evaluasi) sebagai tolok ukur sejauh mana efektivitas

penerapan metode CDIO terhadap output yang didapatkan oleh mahasiswa.

3.2 Penerapan Metode CDIO pada Modul Praktikum 

Berdasarkan pengumpulan data sebelumnya serta setelah melalu perencanaan 

dan implementasi metode CDIO, maka diperoleh modul baru praktikum Pemrograman 

Komputer sebagai berikut: 
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Tabel 2. Modul Praktikum dengan Metode CDIO 

Nama Modul Project Gambar 

Modul I 

Pengenalan 

Microsoft Excel 

Lanjut 

Membuat penyajian 

data interaktif dan 

dinamis berupa 

Dashboard Excel 

(Dashboard Excel) 

Modul II 

Pengantar, M-File, 

dan Visualisasi 

MATLAB 

Mampu 

menampilkan 

(visualisasi) hasil 

kalkulasi data ke 

dalam bentuk grafik 

(Visualisasi Grafik Fungsi) 

Modul III 

Riset Operasional 

Mampu 

menyelesaikan 

permasalahan linear 

programming, 

transportasi, dan 

penugasan dalam 

Riset Operasional 

menggunakan 

aplikasi POM for 

Windows dan add-in 

Solver Excel 
(Linear Programming pada Solver) 

Modul IV 

Pengenalan Visual 

Basic 6.0 

Mampu membuat 

program aplikasi 

sederhana 

menggunakan 

Microsoft Visual 

Basic 6.0 

(Program Kalkulator Nilai Mata Kuliah) 

-3 -2 -1 0 1 2 3
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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Modul V 

Visual Basic 6.0 

Lanjut (Koneksi 

Database) & VBA 

Excel 

Mampu membuat 

installer paket 

program (program 

package) 

menggunakan tools 

yang terdapat dalam 

Visual Basic 6.0. 

(Program Katalog Buku) 

3.3 Penyusunan Skenario Pelaksanaan Praktikum 

Penyusunan skenario secara detail tercantum dalam modul Pemrograman 

Komputer yang mencakup, antara lain : 

a. Tata tertib praktikum

Mencakup skenario peraturan apa saja yang harus ditaati oleh kedua belah pihak

(asisten dan praktikan).

b. Jadwal pelaksanaan praktikum

Mencakup waktu dan jam pelaksanaan serta durasi tiap sesi materi dan latihan

praktikum yang dilakukan.

c. Asistensi dan laporan

Mencakup panduan dalam melakukan asistensi dan pembuatan laporan yang baik

dan sistematis.

d. Proporsi nilai

Menampilkan komposisi nilai untuk semua modul

3.4 Penilaian Keberhasilan Penerapan Metode CDIO 

Penilaian dilakukan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan tingkat 

keberhasilan penerapan metode CDIO dalam meningkatkan ketercapaian tujuan 

praktikum. Berdasarkan perhitungan skala Likert, tahapan yang harus dilalui, yaitu: 

a. Menentukan Skor Jawaban

Dalam menentukan skor jawaban untuk kuesioner maka dipilih Skala Jawaban

dan Nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Skor Jawaban

Skala Jawaban Nilai 

Sangat Tidak Setuju 2 



8 

Kurang Setuju 4 

Cukup Setuju 6 

Setuju 8 

Sangat Setuju 10 

b. Menghitung Skor Ideal

Skor ideal diperoleh berdasarkan perhitungan:

Skor Kriterium = Nilai Skala x Jumlah Responden 

Berdasarkan jumlah responden mahasiswa yang mengikuti praktikum 

Pemrograman Komputer adalah 105 orang, maka dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Skor Ideal 

Skor Ideal Skala 

10 x 105 = 1050 Sangat Baik 

8 x 105 = 840 Baik 

6 x 105 = 630 Cukup Baik 

4 x 105 =  420 Kurang Baik 

2 x 105 = 210 Sangat Kurang Baik 

c. Rating Scale

Rating Scale berfungsi untuk mengetahui hasil data kuesioner yang diperoleh dari

penilaian kuesioner. Adapun rating scale yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rating Scale

Skor Ideal Skala 

841-1050 Sangat Baik 

631-840 Baik 

421-630 Cukup Baik 

211-420 Kurang Baik 

0-210 Sangat Kurang Baik 

(1)
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d. Persentase Persetujuan

Pada akhirnya, untuk mengetahui persentase berdasarkan jumlah jawaban dari

para responden menggunakan rumus berikut:

𝑝 =
𝑓

𝑛
𝑥100% 

Dimana, 

p : Persentase 

f : Frekuensi dari setiap kuesioner 

n : Jumlah skor ideal 

100 : Bilangan tetap 

Berdasarkan perhitungan di Microsoft Excel, diperoleh rata-rata nilai skor ideal 

adalah di atas 740 poin untuk tiap jawban dari total 24 pertanyaan. Poin tersebut 

masuk ke dalam kategori atau skala ‘Baik’ (631-840), yang menandakan bahwa 

penerapan metode CDIO pada praktikum Pemrograman Komputer telah berhasil 

meningkatkan kompetensi serta output yang diinginkan. Perhitungan secara 

persentase persetujuan berdasarkan rumus di atas, diperoleh rata-rata persentase 

sebesar 74%. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan metode CDIO 

dalam modul praktikum Pemrograman Komputer,  dapat disimpulkan bahwa : 

a. Mengacu pada modul dan skenario praktikum Pemrograman Komputer baru,

terlihat lebih menekankan eksplorasi mahasiswa untuk bisa aktif dalam

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan tidak terpaku pada satu tema

saja (monoton).

b. Secara persentase, diperoleh untuk keberhasilan persetujuan menggunakan

metode CDIO dalam praktikum Pemrograman Komputer adalah sebesar 74%.

c. Berdasarkan statistik nilai akhir praktikum, hanya ada 2 mahasiswa yang

mendapatkan nilai dibawah B.

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan metode CDIO 

dalam praktikum Pemrograman Komputer, dapat diberikan saran sebagai berikut :  

(2)
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a. Untuk penelitian selanjutnya, dalam penyusunan perbaikan modul ke depan, dapat

diatur untuk durasi waktu yang lebih panjang dalam penelitian sehingga dapat

lebih maksimal dalam perencanaan penerapan metode CDIO-nya.

b. Sangat diperlukan ide atau gagasan baru, terutama aplikasi (software) yang dapat

diimplementasikan dalam penyelesaian studi kasus sehingga nantinya tidak hanya

sebatas tertuju pada satu aplikasi saja untuk penyelesaian masalah, tetapi bisa

menggunakan aplikasi alternatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA 

Febriantoko, Bambang Waluyo. (2012). Reverse Engineering Sebagai Basis Desain 

Pengembangan Mobil Mini Truk Esemka. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Aplikasi 

Sains & Teknologi (SNAST) Periode III, Yogyakarta, November 2012. 

Lufityanti, Gaya. (2015). Ini Penjelasan Cara Bermain Orienteering. Tribun Jogja Online, 

Yogyakarta., diakses pada tanggal 07 Juli 2017. 

Perdana, Ferdiyan P., Dewi I., Ahmad H. H., dan Kartiko G. P. (2013). EAGLE: Environmental 

Geographers Unmanned Aerial Vehicle Sebagai Inovasi Pemanfaatan Pesawat Tanpa 

Awak dan Pengolahan Foto Udara Digital untuk Pembuatan Peta Navigasi pada Olahraga 

Orienteering. Jurnal Online Program Diploma Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografi, Sekolah Vokasi, UGM, Yogyakarta. 

Purnomo, Hari. (2014). Pengukuran Antropometri Tangan Usia 18 Sampai 22 Tahun 

Kabupaten Sleman Yogyakarta. Seminar Nasional IENACO – 2014, Jurusan Teknik 

Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

Seteven. (2011). Pengontrolan Injection Molding Machine pada Proses Pembuatan Produk 

Plastik. Makalah Kerja Praktek di PT Selalu Lancar Makmur, Cikupa, Tangerang. 


	Abstrak
	1. PENDAHULUAN
	2. METODE
	3. HASIL DAN PEMBAHASAN
	4. PENUTUP



