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------------------------------------------------------------------------------------------SISTEM INFORMASI CATATAN PERKULIAHAN MAHASISWA PADA STMIK PELITA
NUSANTARA MEDAN Insan Taufik, S.Kom, M.Kom Program Studi Teknik Informatika
STMIK Pelita Nusantara Medan, Jl, Iskandar Muda No. 1 Medan, Sumatera Utara 20154,
Indonesia insan.taufik@gmail.com Abstrak Catatan adalah risalah dari hasil sebuah
tulisan dengan proses mencatat atau menulis ide, daftar, notulen atau notasi dari
sebuah kegiatan pembelajaran, penelitian, rapat atau kegiatan lainnya yang terlalu
banyak untuk diingat dengan memori.
Mahasiswa adalah kumpulan orang yang menuntut ilmu pada perguruan tinggi, yang
memiliki tugas kemahasiswaan yaitu aktifitas perkuliahan. Normalnya seorang
mahasiswa harus memiliki alat-alat tulis menulis untuk mencatat hasil perkuliahan.
Semua hasil catatan berguna untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa
terhadap matakuliah yang sedang dipelajari.
Masalah catatan yang terjadi pada mahasiswa STMIK Pelita Nusantara adalah kurangnya
semangat mencatat hasil perkuliahan, sehingga berpengaruh pada seluruh pemahaman
mahasiswa terhadap matakuliah. Hal yang mempengaruhi kurangnya semangat
mahasiswa mencatat hasil perkuliahan adalah kebiasaan malas membawa buku dan alat
tulis. Kemudian banyak dosen yang tidak menginstruksikan mahasiswa untuk mencatat
hasil matakuliah yang diajarkan.
Akan tetapi walaupun mahasiswa malas membawa alat tulis, mahasiswa selalu
membawa laptop atau komputer pada saat perkuliahan berlangsung dan mencatat hasil
perkuliahan di laptop. Luaran penelitian ini adalah sistem informasi catatan dalam
bentuk website yang dapat mempengaruhi semangat mencatat mahasiswa, karena
setiap dosen dapat melihat dan menilai hasil catatan mahasiswa, serta menghasilkan

karya tulis ilmiah berbentuk jurnal publikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Catatan, Website, Mahasiswa

1. Latar Belakang Pada dasarnya otak manusia sangat mampu untuk mengingat banyak
hal yang dipelajari. Akan tetapi karena banyaknya hal yang harus diingat dan dikerjakan
maka satu-satunya cara agar tidak kehilangan hal yang dipelajari, adalah dengan
mencatat. Terjadi perubahan cara manusia dalam mencatat atau menulis seiring
perkembangan teknologi.
Seperti diketahui pada mulanya manusia mencatat menggunakan kapur yang goreskan
di atas batu, di daun atau di batang pohon, hingga menggunakan alat tulis modern.
Pada jaman serba teknologi berpegaruh pada budaya mencatat, yaitu mencatat
menggunakan peralatan komputer yang disebut dengan mengetik. Dengan
perkembangan teknologi yang telah menjadi budaya dan cara berpikir masyarakat,
maka mahasiswa juga memiliki pemikiran dan budaya yang mengikuti budaya teknologi.
Banyak mahasiswa komputer yang merasa tidak jaman lagi membawa catatan manual
seperti buku ataupun pulpen. Mahasiswa merasa dengan mereka membawa komputer
atau laptop sudah lebih dari cukup untuk menyimpan kegiatan perkuliahan. Dengan
mencatat menggunakan komputer, maka otomatis catatan disimpan dalam bentuk
berkas digital yang mudah untuk dibawa atau dipindahkan bahkan di gandakan.
Kebiasaan lupa yang sifat asli manusia sering menjadi masalah yang mendasar ketika
terjadi kegiatan perkuliahan, sering kali mahasiswa lupa untuk membawa catatan
sebelumny yang telah disimpan. Bahkan mahasiswa sering kehilangan data tersebut
denga alasan yang berbeda-beda seperti terkena virus atau data terformat. Oleh karena
itu untuk meningkatkan semangat belajar dan mencatat mahasiswa-mahasiswa
komputer, dan untuk mengatasi resiko lupa dan kehilangan data catatan.
Maka perlu dibuat sebuah sistem informasi yang mampu mengatur dan menyimpan
hasil catatan mahasiswa, sehingga catatan-catatan yang telah disimpan dapat diakses
dari tempat yang terhubung internet. Selain untuk meningkatkan minat menulis
mahasiswa, sistem informasi catatan juga dapat digunakan oleh dosen untuk menjadi
bahan penilaian tambahan yang sangat akurat.
Sistem informasi catatan mahasiswa bisa menjadi parameter keuletan dan kerajinan
serta pemahaman mahasiswa dalam mengikuti atau mempelejari matakuliah. 2. Studi
Pustaka Sistem dapat diartikan sebagai newtork dari berbagai macam procedure yang
dapat bekerja sama untuk menyelesaikan satu proses tertentu dengan memiliki sararan
yang sama. Sifat sistem yang merupakan network dari procedure malakukan proses
dengan mengedepankan prosedur dengan melakukan ordering operasi didalamnya.
Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan

urutan-urutan operasi di dalam sistem. Richard F. Neuschel adalah sebagai orang yang
pertama kali mendefenisikan prosesur. Pemahaman prosedur adalah sebagai satu
kesatuan dari ordering read-write, yang melibatkan banyak orang di dalam sebuah
departemen, dilakukan guna memastikan pekerjaan yang seragam dalam penanganan
berbagai transaksi bisnis yang berlangsung.
Informasi seperti yang sudah diketahui adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh
manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat di peroleh dari sistem
informasi dimana sistem menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai
pengambil keputusan didalam kegiatan suatu sistem. Beberapa ahli berpendapat
mengenai sistem diantaranya adalah : Menurut Wirarto, Sistem Informasi adalah suatu
sistem yang berisi jaringan SPD ( Sistem Pengolahan Data ) yang dilengk api dengan
kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data.
Menurut Abdul Kadir, Sistem Informasi diartikan sebagai framework yang
mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan
(input) menjadi keluaran (output), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan Dari
beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi adalah
suatu sistem yang terdapat dalam suatu organisasi dan merupakan kombinasi dari
manusia,fasilitas, dan lain-lain.
Pengkombinasian dari manusia, fasilitas dan yang lain bertujuan agar dapat menemukan
jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberikan tanda
kepada manajemen, dan yang lainnya atas kejadian-kejadian pada lingkungan internal
dan lingkungan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar unformasi untuk
pengambilan keputusan. 3. Metode Penelitian 3.1
Tahap Penelitian Penelitian akan dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan yaitu
dengan cara mengumpulkan buku pedoman yang berhubungan dengan sistem
informasi catatan perkuliahan berbasis web. Serta mengadakan observasi mengenai
matakuliah, dosen serta jenis-jeni perkuliahan untuk menunjang kelancaran sistem
informasi. 3.2 Perancangan Proses _ Gambar 1 Diagram Konteks _ Gambar 2 Diagram
Pembangunan Simulasi _ Gambar 3 Antar Muka Sistem 3.
Perancangan Sistem _ Gambar 4 Diagram UML Dari perancangan uml-usecase di atas
dapat dipahami bahwa terdapat 3 aktor yang menggunakan sistem yakni mahasiswa,
dosen dan administrator. Masing-masing actor memliki peran berbeda dalam
penggunaan sistem mulai dari aktor mahasiswa yang memiliki peran melihat,
menambah dan merubah catatan, sedangkan aktor dosen memiliki peran melihat,
memberi komentar dan menilai catatan mahasiswa, sedangkan untuk aktor

administrator memiliki peran mengatur siapa saja dosen dan mahasiswa yang dapat
login kedalam sistem, dan terakhir masing-masing actor harus melakukan login terlebih
dahulu sebelum bisa menggunakan sistem. 5.
Implementasi Pada tahap implementasi sistem, direkam semua halaman yang ada pada
sistem serta keterangan cara pemakaian dan cara membuka sistem catatan, mulai dari
halaman login dan halaman logout. Untuk lebih jelas maka semua tahapan
implementasi sistem catatan perkuliahan yang dimaksud adalah sebagai berikut : _
Gambar 5 Halaman Login _ Gambar 6 Halaman Utama _ Gambar 7 Halaman Dashboard
_ Gambar 8 Halaman Catatan _ Gambar 9 Halaman Tambah Catatan _ Gambar 10
Halaman Komentar _ Gambar 11 Halaman Penilaian 6.
Kesimpulan dan Saran 6.1 Kesimpulan Setelah melakukan seluruh kegiatan peneliaian
maka dapat kesimpulan sebagai berikut : Sistem catatan efektif dapat membantu
mahasiswa untuk mencatat matakuliah dan menambahkan materi lain yang dapat
menunjang pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki konektifitas internet
untuk menulis ataupun membaca catatan.
Sistem catatan memiliki kekurangan yaitu belum mampu menyimpan catatan suara atau
catatan video. 6.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut : Agar lebih efektif sistem catatan harusnya dapat diakses
dengan mudah menggunakan perangkat mobile. Catatan harusnya dapat dilakukan
pada saat offline, dan ketika online maka catatan akan otomatis tersimpan pada media
penyimpanan online.
Perlu ditambahkan fitur untuk menambah catatan suara atau rekaman suara, dan
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