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ABSTRAKSI 
 
 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Program Bantu Pembelajaran 
Penyebaran dan Pencegahan Penyakit Flu Burung Di Akademi Kebidanan Uniska” 
telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 –  Juli 2010.  

 
Tujuan laporan tugas akhir ini yaitu menghasilkan sebuah software 

pembelajaran penyebaran dan pencegahan penyakit flu burung  yang menarik dan 
mampu memberi pengetahuan pada user khususnya mahasiswa Akademi Kebidanan 
Uniska. 

 
Dalam laporan ini digambarkan sistem baru yang akan diusulkan melalui 

desain model data flow diagram. Disamping itu perancangan sistem baru juga 
dilakukan dengan penyusunan sistem secara umum yang terdiri dari data 
flowchart,context diagram,  ERD, file database. 

 
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan  dan 

studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi kuesioner dan wawancara. Sedang studi 
kepustakaan dilakukan dengan penelitian  kepustakaan  yang relevan dengan masalah 

tersebut. 
 

Setelah rancangan global selesai dibuat maka akan lebih mudah dalam 
memberikan tutorial pada user mengenai penyebaran dan pencegahan penyakit flu 
burung . 

 
 

 

Kata Kunci :  Pembelajaran, Flu Burung 

xiii + 78 halaman; 36 gambar; 6 tabel 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang 

Flu burung merupakan penyakit pandemi yang cukup merisaukan. 

Banyak masyarakat yang hanya mendengar namanya saja, tetapi belum 

memahami tentang penyakit flu burung, baik cara penyebarannya maupun 

pencegahannya. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah baru bertindak 

setelah adanya korban, sehingga jika berlarut akan menyebabkan kematian, 

jumlah kematian yang diakibatkan oleh penyakit flu burung sangat besar, tidak 

hanya di negara kita tetapi wabah ini sudah menyerang seluruh negara di dunia. 

Terbatasnya tenaga medis yang hendak mengadakan penyuluhan ke 

seluruh wilayah tanah air menyebabkan minimnya pengetahuan tentang 

penyakit flu burung. Gejala yang terjadi diawali dengan badan yang panas, suhu 

tubuh diatas rata-rata, kebanyakan masyarakat gejala awal yang terjadi dianggap 

sebagai demam biasa sehingga bagi mereka tidak perlu ke puskesmas atau 

rumah sakit terdekat, tetapi tanpa disadari, itu adalah gejala awal flu burung 

yang dampaknya dapat cepat merenggut nyawa manusia. 

Berdasarkan kondisi yang terjadi di atas maka dibutuhkan suatu sarana 

yang dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang flu burung dan 

penyebarannya. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran di masyarakat agar 

terbiasa dalam menjaga kesehatan lingkungan di sekitarnya. Kesadaran hidup 

sehat dapat dimulai dari hal-hal yang kecil yaitu dari lingkungan keluarga. Bila 

keluarga sehat maka masyarakat pun akan menjadi sehat. Di dalam keluarga 

khususnya ibu perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran akan 

pentingnya hidup sehat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan 

peranan bidan di lingkungan desa setempat sebagai tenaga penyuluh. 
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Para bidan yang sedang menempuh pendidikan dapat pula dibekali  

dengan pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit flu burung baik cara 

penyebaran maupun pencegahannya. Sehingga dapat ikut berperan aktif dalam 

menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan 

petunjuk yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Penulis mencoba 

membuat media tentang pemahaman penyakit flu burung untuk para calon bidan 

agar bisa belajar dari sebuah media pembelajaran tentang flu burung. Media 

yang akan dibangun berisi materi tentang penyebaran dan pencegahan flu 

burung. 

Dari uraian permasalahan diatas, penulis dalam tugas akhirnya ini akan 

mengambil judul ”Program Bantu Pembelajaran Penyebaran dan 

Pencegahan Penyakit Flu Burung di Akademi Kebidanan Uniska” . 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul suatu permasalahan 

yaitu bagaimana merancang dan membuat Program Bantu Pembelajaran 

Penyebaran dan Pencegahan Penyakit Flu Burung di Akademi Kebidanan 

Uniska yang menarik dan interaktif untuk para bidan yang sedang menempuh 

pendidikan . 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Karena semakin kompleksnya variasi pada sebuah program bantu maka 

penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yang akan digunakan 

sebagai bahan acuan dalam pembuatan Program Bantu Pembelajaran 

Penyebaran dan Pencegahan Penyakit Flu Burung di Akademi Kebidanan 

Uniska, adapun batasan tersebut adalah hanya meliputi tutorial dan evaluasi soal 

mengenai penyebaran dan pencegahan penyakit Flu Burung. 

 

 



 

1.4.  Tujuan Penulisan 

Tujuan laporan tugas akhir ini yaitu merancang sebuah program bantu 

mengenai pembelajaran penyebaran dan pencegahan flu burung guna membantu 

pemahaman tentang penyakit flu burung sehingga para calon bidan yang sedang 

menempuh pendidikan di  Akademi Kebidanan Uniska dapat ikut berperan aktif 

dalam menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat di lingkungan 

sekitarnya, terutama bila menemui kasus penyakit ini. 

 

1.5.  Manfaat Penulisan 

1.5.1.   Bagi Penulis 

Sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui tentang penyebaran dan 

pencegahan flu burung serta implementasinya dalam teknologi 

komputer.  

 

1.5.2.  Bagi Akademik 

Sebagai tambahan koleksi perpustakaan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan proses belajar mengajar serta menjadi bahan dan 

kerangka acuan bagi mahasiswa dalam menyusun laporan skripsi. 

 

1.5.3. Bagi Pembaca 

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai penyebaran dan pencegahan 

penyakit flu burung guna mengantisipasi terjangkitnya flu burung lebih 

lanjut. 

 

1.6.  Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian mempunyai peranan penting dalam penyusunan 

suatu laporan tugas akhir, sebab nilai sebuah laporan tugas akhir ditentukan 

oleh ketepatan metode yang diterapkan. Sedangkan untuk metode itu sendiri 



 

merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu 

yang bersangkutan. 

 

1.6.1.   Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a.    Interview  

 Disini penulis melakukan penelitian dengan mengadakan 

wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang bagian 

P2P (Pencegahan & Penanggulangan Penyakit). Pertanyaan 

yang diajukan bertujuan agar penulis mengetahui sejarah dan 

perkembangan penyakit Flu Burung di Indonesia pada 

umumnya dan di Kota Semarang pada khususnya. Karena 

penyakit ini termasuk baru di Indonesia.  

  b. Observasi  

 Dalam observasi ini penulis mengumpulkan data dengan 

melakukan kuesioner pada mahasiswa Akademi Kebidanan 

Uniska tentang pemahaman mereka terhadap penyakit ini, 

sehingga mereka dapat mengimplementasikan ilmu yang 

telah mereka dapatkan di lingkungan sekitarnya. 

c.   Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku–buku 

kepustakaan mengenai perancangan sistem serta tentang cara 

pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman  

microsoft visual foxpro 9.0.  

 

 

 



 

1.6.2    Jenis data 

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis didalam menyusun 

laporan tugas akhir ini adalah : 

a.   Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil interview dan observasi yang 

dilakukan oleh penulis. Yaitu data yang berasal dari jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis baik 

kepada Dinas Kesehatan maupun kepada para mahasiswa. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari buku – buku kepustakaan, 

internet dan lain – lain yang dijadikan sebagai landasan teori 

serta sebagai pelengkap data primer. 

 

1.6.3.   Metode Analisa Data 

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan 

berarti jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian yang 

sangat penting dalam metode penelitian, karena dalam analisa 

data tersebut diberi makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan 

sifat permasalahan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka 

metode analisa yang digunakan adalah :     

a.   Analisa Kualitatif 

Yaitu suatu analisa yang digunakan untuk membahas dan 

menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau 

kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan 

keterangan-keterangan yang tidak berbentuk angka. 

 

 

 



 

b.   Analisa Kuantitatif 

Yaitu suatu analisa pengukuran yang dapat dinyatakan 

dengan angka-angka. Angka yang diperoleh diolah dan 

kemudian dipakai untuk menguji hipotesis.  

 

1.6.4.   Tahapan Perancangan Program 

Metodologi atau tahapan-tahapan dalam perancangan 

Program Bantu Pembelajaran Penyebaran dan Pencegahan 

Penyakit Flu Burung adalah : 

a. Perencanaan Program 

Perencanaan program meliputi pendefinisian tujuan 

pembuatan dan merencanakan terhadap fasilitas-fasilitas 

yang dilibatkan dalam program bantu. 

b.   Analisa Program 

Tahap analisa program merupakan kegiatan analisa terhadap 

perancangan pembuatan program bantu yang diterapkan dari 

program tersebut ke dalam komputer untuk menentukan 

dengan rinci fasilitas–fasilitas apa saja yang ditawarkan 

kepada pemakai. 

c. Perancangan Program  

Pada tahap ini merupakan tindak lanjut dari hasil analisa 

dengan menggunakan algoritma dan bagan alir program 

sebagai alat bantu perancangannya. Tahap ini bertujuan 

untuk membuat desain program secara menyeluruh. 

d. Implementasi Program 

Implementasi program dilakukan untuk menerapkan desain 

program bantu dengan melakukan pemrograman hasil 

rancangan yang telah dibuat agar dapat digunakan sesuai 

kebutuhan. 



 

e. Pengujian 

Dalam kegiatan ini akan dilakukan pengujian–pengujian dan 

pencatatan terhadap kesalahan yang terjadi untuk dapat 

dilakukan perbaikan. 

f. Evaluasi 

Pada tahap ini penulis akan melakukan penilaian terhadap 

program dan tampilan dengan mempertimbangkan apakah 

dengan kondisi demikian sekiranya sudah cukup atau belum. 

Jika hasil evaluasi dirasa masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan, maka penulis akan mengadakan perbaikan 

terhadap program atau tampilan tersebut. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang yang 

menjelaskan tentang gambaran umum dari materi yang 

sedang dibahas dalam tugas akhir. Berisi perumusan masalah 

berdasarkan masalah yang telah disebutkan dalam latar 

belakang masalah, pembatasan masalah bertujuan agar yang 

dibahas tidak melebar kemana-mana sehingga 

mengakibatkan pembahasan tidak fokus, tujuan tugas akhir 

untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan dalam 

perumusan masalah, manfaat tugas akhir serta sistematika 

penulisan tugas itu sendiri. 

 

 



 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Menjabarkan dan menjelaskan mengenai semua yang 

menunjang penulisan tugas akhir ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini menjelaskan rancangan program yang akan dibuat 

berisi rancangan flowchart yang menjelaskan alir program 

aplikasi. 

BAB IV  :  IMPLEMENTASI PROGRAM  

Menjelaskan cara pembuatan program aplikasi dan penulisan 

programnya.  

BAB V : PENUTUP    

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan analisa program 

yang berisi kesimpulan dan saran–saran dari penulis. 

 

 


