
Hasil Koreksi Tugas03 
Mata Kuliah Metodologi Penelitian Klp. E13601 

No. 
 

NIM Rencana Judul Latar Belakang 
Masalah 

Rumusan Masalah Batasan / Ruang 
Lingkup 

Tujuan 
Penelitian 

Manfaat Penelitian 

1 E13.2017.00025 PEMANFAATAN 

IOT DALAM 

MONITORING 

DOSIS OBAT PADA 

SYRINGE PUMP 

Ada 

530 kata, masih byk 

sitasi yg thn nya agal 

lama, perlu 

disampaikan dg data 

kesalahan yg berhub 

keselamatan pasien 

Ada Ada 

Belum terdefinisi 

dengan jelas 

Ada 

 

Ada 

Manfaat belum 

disampaikan secara 

luas, misalnya untuk 

rumah sakit, untuk 

pasien, untuk dokter, 

untuk masyarakat … 

2 E13.2017.00017 Monitoring ECG serta 

Klasifikasi Irama 

Heartbeat Berbasis IoT 

(Internet of Things) 

Secara Realtime 

Ada 

579 kata, model 

penulisan sitasi ?, 

perlu dijelaskan 

kelemahan kondisi 

yg ada saat ini 

Ada 

 

Ada 

Isinya sama seperti 

rumusan masalah ? 

Ada 

 

Ada 

Manfaat belum 

disampaikan secara 

luas, misalnya untuk 

rumah sakit, untuk 

pasien, untuk dokter, 

untuk masyarakat … 

3 E13.2017.00018 SISTEM 

PEMANTAUAN 

INFUS BERBASIS 

PADA ANDROID 

Ada 

266 kata, blm 

menggunakan sitasi, 

perlu dijelaskan 

kelemahan kondisi 

yg ada saat ini, agar 

obyektif perlu 

didukung dg data 

terjadinya kasus2 

berkaitan masalah 

cairan infus 

Ada 

 

Ada 

Cukup jelas (bisa 

ditambah kondisi 

yg lain) 

Ada 

 

Ada 

Cukup jelas, bisa 

dituliskan manfaat 

secara luas, misalnya 

untuk rumah sakit, 

untuk pasien, untuk 

dokter, untuk 

masyarakat … 

4 E13.2017.00019 PROTOTIPE ALAT 

MONITORING 

KESEHATAN 

JANTUNG 

BERBASIS IOT 

MENGGUNAKAN 

MIKROKONTROLER 

RASPBERRY PI 

Ada 

519 kata, data 

disajikan kurang up 

to date, perlu 

dijelaskan 

kelemahan kondisi 

yg ada saat ini 

terjadinya kasus2 

berkaitan masalah 

maslah jantung 

Ada Ada 

Cukup jelas (bisa 

ditambah kondisi 

yg lain) 

Ada Ada 

Cukup jelas, bisa 

dituliskan manfaat 

secara luas, misalnya 

untuk rumah sakit, 

untuk pasien, untuk 

dokter, untuk 

masyarakat … 



No. 
 

NIM Rencana Judul Latar Belakang 
Masalah 

Rumusan Masalah Batasan / Ruang 
Lingkup 

Tujuan 
Penelitian 

Manfaat Penelitian 

5 E13.2017.00021 Regulator Flowmeter 

Mesin Anestesi IOT 

Basis Mobile 

Ada 

603 kata, data 

disajikan kurang up 

to date (masih byk 

menggunakan 

referensi thn yg agak 

lama)  

Ada 

Poin rumusan masalah yg 

terlalu byk akan 

berdampak pada lingkup 

pembahasan masalah  

Ada 

Belum terdefinisi 

dengan jelas 

Ada Ada 

Cukup jelas, bisa 

dituliskan manfaat 

secara luas, misalnya 

untuk rumah sakit, 

untuk pasien, untuk 

dokter, untuk 

masyarakat … 

6 E13.2017.00022 CONTROLLING 

TEMPERATURE 

PADA BABY 

INCUBATOR 

BERBASIS 

MIKROKONTROLER 

ATMEGA DENGAN 

FUZZY LOGIC 

Ada 

503 kata, data 

disajikan kurang up 

to date (masih byk 

menggunakan 

referensi thn yg agak 

lama)   

Ada Ada 

Cukup jelas 

Ada Ada 

Manfaat belum 

disampaikan secara 

luas, misalnya untuk 

rumah sakit, untuk 

pasien, untuk dokter, 

untuk masyarakat … 

7 E13.2017.00028 GELANG 

IDENTITAS PASIEN 

SABAGAI ALAT 

MONITORING SUHU 

DAN HEARTRATE 

PASIEN 

MENGGUNAKAN 

TEKNOLOGI 

WEARABLE DEVICE 

Ada 

536 kata, blm 

menggunakan sitasi, 

perlu dijelaskan 

kelemahan kondisi 

yg ada saat ini, agar 

obyektif perlu 

didukung dg data 

terjadinya kasus yg 

diteliti 

Ada 

Poin rumusan masalah yg 

terlalu byk akan 

berdampak pada lingkup 

pembahasan masalah 

Ada 

Belum terdefinisi 

dengan jelas 

Ada Ada 

Perlu dituliskan 

manfaat secara luas, 

misalnya untuk rumah 

sakit, untuk pasien, 

untuk dokter, untuk 

masyarakat … 

8 E13.2017.00030 IMPLEMENTASI IOT 

(INTERNET OF 

THINGS) PADA 

PULSE OXIMETER 

BERBASIS 

ARDUINO 

Ada 

340 kata, blm 

menggunakan sitasi, 

perlu dijelaskan 

kelemahan kondisi 

yg ada saat ini, agar 

obyektif perlu 

didukung dg data 

terjadinya kasus yg 

diteliti  

Ada 

Penulisan rumusan 

masalah dapat 

menggunakan kalimat 

Tanya, kalimat pernyataan 

dan kalimat tujuan 

Ada 

Belum terdefinisi 

dengan jelas 

Ada 

Merupakan 

jawaban dari 

rumusan masalah 

Ada 

Perlu dituliskan 

manfaat secara luas, 

misalnya untuk rumah 

sakit, untuk pasien, 

untuk dokter, untuk 

masyarakat … 



No. 
 

NIM Rencana Judul Latar Belakang 
Masalah 

Rumusan Masalah Batasan / Ruang 
Lingkup 

Tujuan 
Penelitian 

Manfaat Penelitian 

9 E13.2017.00031 Incubator dengan 

Pemantauan 

Kelembaban Jarak Jauh 

Ada 

407 kata, upayakan 

menyajikan data yg 

disajikan lebih up to 

date, perlu 

dijelaskan 

kelemahan kondisi 

teknologi yg ada saat 

ini  

Ada Ada 

Cukup jelas 

ada Ada 

Manfaat untuk tenaga 

medis dokter, perawat 

…? 

10 E13.2017.00032 Electrocardiogram 

Portable Berbasis I-oT 

Dengan Menggunakan 

Pulse Heart            

Sensor dan Arduino 

Uno 

Ada 

376 kata, upayakan 

menyajikan data yg 

disajikan lebih up to 

date, perlu 

dijelaskan 

kelemahan kondisi 

teknologi yg ada saat 

ini  

Ada 

Poin rumusan masalah yg 

terlalu byk akan 

berdampak pada lingkup 

pembahasan masalah 

Ada 

Belum terdefinisi 

dengan jelas 

Ada Ada 

Manfaat untuk tenaga 

medis dokter, perawat 

…? 

11 E13.2017.00033 Tidak mengumpulkan tugas03 

12 E13.2017.00029 Tidak mengumpulkan tugas03 

13 E13.2017.00027 Tidak mengumpulkan tugas03 

14 E13.2017.00020 Tidak mengumpulkan tugas03 

15 E13.2017.00023 Tidak mengumpulkan tugas03 

Komentar : 
1. Agar judul-judul penelitian Sauadara lebih provokatif, maka sebaiknya tujuan penelitian dapat tersirat / tersurat dalam judul tersebut 
2. Agar penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang sangat urgen, maka di latar belakang masalah disampaikan kondisi / masalah 

/ kendala dari kondisi / teknologi sebelum penelitian. Perlu juga didukung dg penyajian data pendukung yang up to date. 

3. Pada rumusan, tuliskan inti masalah yang akan dibahas, terlalu banyak poin masalah akan berdampak pada luasnya pembahasan. 

Kalimat rumusan masalah dapat dituliskan dengan kalimat Tanya, kalimat pernyataan, ataupun kalimat tujuan. Untuk penelitian Tugas 

Akhir, rumusan masalah umumnya dituliskan dengan kalimat Tanya.  

4. Batasan / Ruang lingkup perlu dituliskan untuk membatasi terlalu luasnya pembahasan masalah Tugas Akhir  

5. Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, sehingga poin-poin di manfaat penelitian perlu 

dituliskan seluas mungkin. 



Tugas04 : 

1. Baca dengan seksama materi kuliah met-penelitian-pert4_biomedis yang telah di upload di SIADIN 

2. Berdasarkan materi di met-penelitian-pert4_biomedis yang membahas tentang cara penulisan sitasi, standar penulisan sitasi, teknik 

membuat daftar pustaka, maka kerjakan tugas04 tentang Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran seperti format berikut. 

3. Saudara harus menggali teori-teori / konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang akan Saudara kerjakan. Carilah referensi buku 

dan jurnal penelitian yang relevan dan tahun terbitnya antara tahun 2016 – 2020. 

4. Gaya penulisan sitasi menggunakan IEEE style dengan menggunakan references (pada word) ataupun system mendeley. 

5. Laporan tugas diketik rapi dan di-pdf-kan dengan nama file tugas04_MP_E13601_nim dan dikirim ke email arifin@dsn.dinus.ac.id paling 

lambat Hari Minggu, Tanggal 12 April 2020. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Tunjauan Studi 

  Sudah dikerjakan ditugas sebelumnya (tugas02) 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

  Tuliskan teori-teori / pustaka-pustaka / konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang akan Saudara kerjakan. Upayakan penyajian   

  teori / pustaka / konsep sedetil mungkin sehingga dapat membantu Saudara dalam memahami masalah penelitian yang akan dikerjakan. 

   …… 

   …… 

2.3 Kerangkan Pemikiran 

   Gambarkan diagram (blok diagram) kerangka pemikiran yang merepresentasikan kegiatan-kegiatan penelitian yang akan Saudara kerjakan    

   dari bagaimana menemukan masalah, merumuskan, menyelesaikan dg metoda yang diusulkan, melakukan evaluasi / pengujian dan     

   penyampaian hasil penelitian. 
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