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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan Tinggi sebagai pusat unggulan (center of excellence) 

memiliki peranan penting dalam mempersiapkan generasi baru yang 

berkualitas, kompeten, dan berdaya saing. Di Indonesia, saat ini ada lebih dari 

tiga ribu perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Derasnya 

arus globalisasi menghadapkan pendidikan tinggi di Indonesia pada 

tantangan yang semakin berat. Keadaan dunia pendidikan saat ini sangat 

berbeda dengan dahulu. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, 

keahlian atau penguasaan komputer merupakan salah satu hal mutlak yang 

harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Penerapan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang efektif dan optimal menjadi acuan perguruan tinggi 

dalam mendukung kegiatan akademis mahasiswa. Hal ini berkaitan dengan 

tugas-tugas perkuliahan yang menuntut penggunaan berbagai macam 

program dan aplikasi komputer sebagai alat bantu kerja. 
Keahlian komputer, terutama di kalangan mahasiswa Jurusan Teknik 

Industri-UMS dirasa semakin penting. Keahlian yang dimaksudkan tidak 

hanya sekedar mengoperasikan, tetapi harus menguasai software, mampu 

mengatasi kendala yang muncul dalam pengoperasian, dan memahami isi 

atau output dari program yang digunakan. Praktikum Pemrograman 
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Komputer adalah salah satu dari beberapa kegiatan praktikum yang ada di 

Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak semua 

mata kuliah terdapat praktikum, mengingat waktu, jumlah SKS, dan 

kemampuan laboratorium. Praktikum ini dirancang untuk memberikan 

pengalaman bagi mahasiswa dalam mempelajari kode-kode pemrograman 

(script) serta pemecahan masalah (problem solving) ilmu keteknikan berbasis 

komputer. Saat ini, praktikum pemrograman komputer memiliki 5 (lima) 

modul yang mempelajari beberapa program komputer, antara lain Microsoft 

Excel, Microsoft Access, POM for Windows, MATLAB, dan Visual Basic 6.0. 

Di dalam pelaksanaannya, masih banyak mahasiswa sebagai praktikan 

mengalami kendala (bingung) dalam memahami materi praktikum yang 

diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari daya tangkap materi oleh praktikan baik 

saat praktikum maupun dalam pembuatan laporan. Selain itu, penggunaan 

program serta materi modul praktikum dinilai sudah tidak (atau kurang) 

relevan (up-to-date). Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan dan perbaikan 

skenario kegiatan praktikum Pemrograman Komputer sehingga arah dan 

tujuan praktikum yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik. 

CDIO merupakan kerangka pendidikan inovatif untuk menghasilkan 

generasi engineer selanjutnya yang mampu bersaing di dunia kerja nyata. 

Kerangka kerja ini menyediakan pendidikan yang menekankan pada ilmu-

ilmu keteknikan dasar, diatur dalam konteks Conceive-Design-Implement-

Operate yang digunakan untuk membuat sistem dan produk. Kehadiran 

CDIO memberikan kesempatan mahasiswa untuk terlibat aktif dan kreatif 
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memainkan peran secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan. 

Sistem seperti inilah yang mampu mendukung dalam pembuatan tugas 

(project) praktikum serta cara berpikir kreatif (creative thinking) mahasiswa 

selama belajar di bangku kuliah. 

Penerapan CDIO pada praktikum Pemrograman Komputer akan 

memberikan alur pembelajaran yang terstruktur dan skematis sehingga bukan 

sekedar pengetahuan yang diperoleh melainkan penerapannya (application). 

Nantinya di setiap modul, praktikan lebih dituntut logika berpikirnya dalam 

menyelesaikan setiap masalah. Pada akhirnya, praktikan memiliki bekal 

pengetahuan yang dapat diterapkan sesuai disiplin ilmu keteknikan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan khusus terkait dengan sistem praktikum Pemrograman 

Komputer di Jurusan Teknik Industri-UMS adalah kurang efektifnya output 

yang diterima oleh praktikan dari input materi yang diberikan. Oleh karena 

itu, perumusan masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja yang perlu disusun dan diperbaiki pada materi modul praktikum 

Pemrograman Komputer? 

2. Bagaimana penerapan CDIO dalam praktikum Pemrograman Komputer 

beserta modul dan skenario pelaksanaannya? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan terkait 

permasalahan yang diangkat untuk menghindari adanya permasalahan yang 

terlalu luas serta terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan. Adapun 

batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Komputer Teknik Industri UMS. 

2. Obyek yang diteliti adalah kegiatan praktikum Pemrograman Komputer. 

3. Modul yang dievaluasi adalah seluruh modul praktikum Pemrograman 

Komputer sebelumnya, antara lain: 

a. Modul I  : Pengenalan Microsoft Excel dan Microsoft Visio 

b. Modul II : Pengantar MATLAB Versi 7.1 dan Visualisasi 

c. Modul III : Linear Programming 

d. Modul IV : Pengenalan Microsoft Visual Basic 6.0 

e. Modul V : Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 

4. Program dan aplikasi yang digunakan untuk membantu mempermudah 

pengolahan dan penyusunan data, antara lain Microsoft Word dan 

Microsoft Excel. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menetapkan beberapa tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kompentensi praktikum Pemrograman Komputer. 

2. Mem-breakdown kompetensi tersebut ke dalam materi modul praktikum. 
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3. Menyusun modul dan skenario pelaksanaan praktikum pemrograman 

komputer berbasis konsep CDIO yang lebih kreatif dan menarik. 

4. Mampu membuat aplikasi yang dapat dioperasikan dengan baik 

berdasarkan studi kasus yang ada sebagai bekal pendorong dalam 

membuat atau mengoperasikan hal baru meliputi produk, proses maupun 

sistem di masa yang akan datang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Hasil laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan sumbangan pikiran untuk Laboratorium Jurusan 

Teknik Industri khususnya pada praktikum Pemrograman Komputer agar 

dalam pelaksanaannya, mahasiswa mampu berpikir kreatif dan aplikatif 

menyelesaikan permasalahan atau project. 

2. Dengan adanya perbaikan sistem praktikum menggunakan konsep 

CDIO, diharapkan dapat meningkatkan bekal pengetahuan mahasiswa 

dalam menerapkan ilmu keteknikan. 

3. Dengan penelitian ini didapatkan suatu pengalaman dan pengetahuan 

sekaligus sebagai praktik sebelum terjun langsung dalam dunia industri 

nyata. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan dari teori-teori dan pengertian-pengertian 

dasar yang menunjang penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai object penelitian, metode yang 

digunakan dan alur penelitian. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi penjelasan yang lebih detail mengenai serangkaian 

proses dan analisa dalam penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil serangkaian penelitian yang 

sudah dilakukan dan saran bagi pembaca serta peneliti yang akan 

melanjutkan atau mengembangkan lagi penelitian ini. 


