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ABSTRACT 

 
 
 
 

THE RELATION BETWEEN NOTE TAKING WITH POSTTEST IN 

ENDOCRINE, METABOLIC, AND NUTRITION BLOK AT MEDICAL 

FACULTY LAMPUNG UNIVERSITY 2017 
 
 
 

By 
 
 

EVA APRILIA 
 
 
 

 
Background: Note taking is an activity that requires an understanding and 

selection of appropriate information. Note taking is useful when repeating lessons 

and the process in note taking itself helps students understand the material 

presented. This research aims to determine the use of note taking on learning 

outcomes and this time measured by posttest after the lecture. 

Method: This research use analytical research method with cross sectional study 

approach. The sampling technique is total sampling. The research was conducted 

in September 2017, held at the Faculty of Medicine, University of Lampung in the 

year of 2016. The sample that obtained was 232 people. 

Result: There are  105 students that using note taking and 127 students that not 

using note taking. Normality test results obtained p = 0,000, which means the data 

is not normally distributed with a median value of 45. Bivariate test using Mann 

Whitney and obtained a significance value of 0.013. 

Conclusion: There is a relationship between note taking and posttest results after 

lecture in Endocrine, Metabolic, and Nutrition (EMN) blok at Medical Faculty, 

Lampung University 2017. 
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Latar belakang: Note taking adalah suatu aktivitas yang membutuhkan 

pemahaman dan pemilihan informasi yang tepat. Note taking berguna saat 

mengulang kembali pelajaran dan proses dalam note taking itu sendiri membantu 

mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penggunaan note taking terhadap hasil belajar yang kali ini diukur 

menggunakan posttest setelah perkuliahan.  

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan 

pendekatan cross sectional study atau potong lintang. Teknik pengambilan sampel 

adalah total sampling. Penelitian dilaksanakan pada September 2017, bertempat di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Sampel yang berhasil didapatkan 

adalah 232 orang.  

Hasil : Hasil penggunaan note taking adalah 105 orang menggunakan note taking 

dan 127 orang tidak menggunakan note taking. Hasil uji normalitas 

didapatkan nilai p=0,000 yang berarti data tidak terdistribusi normal dengan 

nilai median 45. Uji bivariat menggunakan mann whitney dan didapatkan nilai 

signifikansi 0,013.  
Simpulan: Terdapat hubungan penggunaan note taking dengan hasil posttest 

pada perkuliahan blok Endocrine, Metabolic, and Nutrition (EMN) di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung tahun 2017.  

 
Kata kunci : kuis, note taking, pendidikan kedokteran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Note taking adalah aktivitas kompleks yang membutuhkan pemahaman dan 

pemilihan informasi yang tepat dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk 

yang sistematik (Piolat, Olive, dan Kellogg, 2005). Note taking merupakan 

salah satu strategi belajar yang diajarkan mulai dari siswa sekolah dasar 

sampai mahasiswa (Bonner dan Holliday, 2006).  Terdapat dua keuntungan 

utama dari note taking, yaitu note taking berguna saat mengulang kembali 

pelajaran dan proses dalam note taking itu sendiri membantu mahasiswa 

memahami materi yang disampaikan (Ward dan Tatsukawa, 2003). 

 

Literatur mengenai note taking mulai berkembang dari suatu pertanyaan 

mengenai apakah seseorang akan menghasilkan hasil pembelajaran yang 

lebih baik ketika dia melakukan note taking atau tidak. Crawford dalam 

(Bonner dan Holliday, 2006) melakukan percobaan pada tahun 1925 dimana 

diberikan kuis setelah perkuliahan dan dilihat hasilnya. Dari hasil yang 

didapatkan, terbukti bahwa mahasiswa yang melakukan note taking 

memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak 

melakukan note taking. Namun, Eisner dan Rohdea dalam (Bonner dan 
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Holliday, 2006) pada tahun 1959 melakukan percobaan dimana subjek 

diberikan perkuliahan, setengah dari mereka diminta mencatat selama 

perkuliahan dan setengahnya mengikuti setelahnya. Hasilnya adalah note 

taking tidak terlalu memberikan efek pada performa mahasiswa. Pada tahun 

1972-1973 DiVesta dan Gray dalam (Bonner dan Holliday, 2006) 

melakukan kembali percobaan yang sama dan menyimpulkan bahwa 

mahasiswa yang melakukan note taking memberi performa yang lebih baik 

pada kuis dibandingkan dengan yang tidak melakukan note taking. (Bonner, 

Holliday, 2006).  

 

Seiring dengan perdebatan yang berlanjut, beberapa peneliti mulai 

menanyakan hal yang berbeda, contohnya adalah mengenai metode atau 

format dari note taking yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut (Bonner 

dan Holliday, 2006). Di Vesta dan Gray dalam Chen (2013) meneliti lebih 

dalam fungsi dari note taking dan peran dari strategi note taking, terutama 

metode yang digunakan mahasiswa dalam menginterpretasikan informasi 

yang didapatkannya dalam note taking.(Chen, 2013).  

 

 Terdapat lima metode dalam note taking, yaitu metode Cornell, metode 

charting, metode mapping, metode outlining, dan metode kalimat. Masing-

masing metode memilik kelebihan dan kekurangannya masing-masing 

(ASC Study Skills Library, 2016).  Namun, secara garis besar note taking 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Metode Cornell dan 

metode pemetaan atau mapping termasuk dalam tipe non-linear. Sedangkan, 
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metode kalimat, metode charting, dan metode outlining termasuk dalam tipe 

linear (Friedman, 2014). 

 

Metode linear atau biasa dikenal dengan metode konvensional adalah note 

taking hasil dari kebiasaan mahasiswa dalam kegiatan mencatat sehari-hari 

(Rahmani dan Sadeghi, 2011).  Menurut penelitian metode linear atau 

konvensional merupakan metode yang paling popular sejak masa sekolah 

sampai kuliah sekarang ini (Okafor, 2015).  Dari penelitian yang telah 

dilakukan, dikatakan bahwa jenis note taking yang non-linear (mapping) 

lebih efektif karena menggunakan presentasi grafik yang sistematik namun 

tidak konvensional dibandingkan dengan jenis note taking linear yang 

umum digunakan oleh mahasiswa dalam mencatat (Friedman, 2014). 

 

Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa sekitar 86% dosen 

menginginkan mahasiswanya untuk mencatat di dalam kelas dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan pemahamannya (Isaacs, 1994). Kemampuan 

pemahaman mahasiswa yang didapat dari note taking juga harus 

ditingkatkan sendiri. Mahasiswa harus mampu memilah informasi mana 

yang penting untuk dicatat dan mana yang tidak (Baker dan Lombardi, 

1985). Hasil yang diharapkan dari note taking ini sendiri adalah membantu 

mahasiswa dalam mencatat, mengorganisir, menjelaskan, dan memahami 

informasi penting selama perkuliahan dibandingkan hanya bergantung pada 

ingatan, serta meningkatkan persiapan dan hasil dari ujian dan kuis (Bonner 

dan Holliday, 2006).   
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Keberhasilan suatu proses kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan dapat 

dilihat dari bagaimana mahasiswa mampu mengikuti mata kuliah tersebut. 

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan, 

materi, serta prestasi belajar mahasiswa (Hamalik, 2012). Kuis adalah 

metode yang dianggap efektif untuk menambah waktu belajar diluar 

kegiatan belajar mengajar sekolah maupun universitas (Winkel, 2004). 

Pemberian kuis mampu mendorong mahasiswa untuk lebih serius saat 

proses belajar mengajar berlangsung dan akan memotivasi siswa untuk terus 

memperoleh hasil yang memuaskan (Kusairi, 2012). Sehingga hal tersebut 

dapat menyebabkan semakin tinggi pemahaman dan penguasaan dari materi 

yang diberikan dan akan semakin tinggi pula prestasi belajar mahasiwa 

(Hamalik, 2012).  

 

Salah satu blok yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

adalah blok Endocrine Metabolic and Nutrition (EMN). Blok EMN 

dilaksanakan pada mahasiswa semester tiga dan memiliki beban enam SKS.  

Note taking dianggap diperlukan karena blok EMN adalah blok klinis 

pertama bagi mahasiswa kedokteran Universitas Lampung. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara note taking dengan hasil 

kuis pada perkuliahan blok EMN di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung tahun 2017.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari pendahuluan didapatkan rumusan masalah “Apakah terdapat hubungan 

antara note taking dengan hasil kuis pada perkuliahan blok EMN di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara note taking dengan hasil kuis pada 

perkuliahan blok EMN di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui persentase mahasiswa yang melakukan note taking 

dan yang tidak saat perkuliahan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung.  

2. Mengetahui hasil kuis yang diberikan setelah selesai 

perkuliahaan pada blok EMN di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung.  

3. Mengetahui metode note taking yang digunakan oleh mahasiswa 

angkatan 2016 saat perkuliahan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang tata cara 

penulisan karya ilmiah yang baik serta dapat mengetahui hubungan 

antara note taking dengan hasil kuis pada perkuliahan blok EMN di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

 

1.4.2 Bagi Institusi Terkait 

Dapat memaksimalkan perkuliahan dengan memotivasi mahasiswa 

untuk melakukan note taking dan berbagai metodenya yang 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dari mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung selama perkuliahan dan 

memberikan hasil yang maksimal saat ujian.   

 

1.4.3 Bagi Bidang Ilmu Kedokteran 

Dapat mendukung teori-teori ilmu kedokteran yang berhubungan 

dengan keuntungan melakukan note taking dalam meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa.  

 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan 

melengkapi kekurangan pada penelitian ini.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Note Taking 

2.1.1 Definisi Note Taking 

Note taking adalah latihan dalam merekam informasi dari berbagai 

sumber (Makany, Kemp, dan  Dror, 2009). Selain itu, note taking 

bisa juga disebut sebagai suatu aktivitas yang kompleks dimana 

dibutuhkan pemahaman dan pemilihan informasi yang tepat lalu 

dituangkan dalam berbagai bentuk yang sistematik (Piolat, Olive, 

dan Kellogg, 2005).  

 

Dari sudut pandang fisiologi kognitif, note taking adalah aspek dari 

kebiasaan kompleks manusia yang berhubungan dengan manajemen 

informasi yang melibatkan proses pemikiran dan interaksinya 

dengan fungsi kognitif lainnya (Makany, Kemp, dan Dror 2009). 

Pada tingkat pembelajaran yang lebih lanjut atau tingkat universitas, 

mahasiswa harus dapat memutuskan bagian mana yang penting 

untuk dicatat dan membuat hubungan antara konsep-konsep materi 

dalam perkuliahan (Stefanou, Hoffman, dan Vielee, 2008).  
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2.1.2 Penelitian Terkait Note Taking 

Penelitian awal note taking dimulai karena adanya pertanyaan 

apakah seseorang yang melakukan note taking akan mendapatkan 

hasil pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan mereka 

yang tidak melakukan note taking. 

Terdapat beberapa penelitian yang sudah melakukan percobaan 

mengenai note taking, sebagai berikut : 

1. Crawford 

Crawford memberikan posttest kepada mahasiswa setelah 

diadakan perkuliahan singkat. Crawford menyimpulkan bahwa 

mahasiswa yang melakukan note taking memiliki hasil kuis 

yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak 

melakukannya. 

2. Eisner dan Rohde 1959 

Mereka melakukan percobaan dimana sekelompok orang 

diminta untuk mengikuti perkuliahan singkat. Setengah dari 

mereka melakukan note taking selama perkuliahan dan 

setengahnya setelah perkuliahan berjalan beberapa saat. Hasil 

kuis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara dua 

kelompok. 

3. Di Vesta dan Grey 1972-1973 

Subjek diminta untuk mendengarkan suatu informasi singkat, 

beberapa diperbolehkan melakukan note taking, dan sisanya 

tidak. Hasil kesimpulan yang didapat adalah subjek yang 
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melakukan note taking memiliki hasil tes yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang tidak melakukan note taking. 

4. Carter dan Van Matre 1975 

Sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Subjek diminta 

untuk mengikuti perkuliahan singkat dan dibagi dua kelompok, 

yaitu kelompok mencatat dan satu kelompok tidak. Setelah itu 

dilakukan posttest langsung setelah selesai perkuliahan dan tes 

beberapa hari setelah perkuliahan. Kesimpulan yang didapat 

adalah hanya kelompok yang melakukan note taking yang 

memberikan hasil yang baik saat diberikan tes beberapa hari 

setelahnya. Sehingga menurut Carter dan Van Matre memiliki 

catatan lebih menguntungkan dibandingkan sekedar mencatat.  

5. Peper dan Mayer 1978 

Peper dan Mayer memiliki perbedaan pendapat dengan 

penelitian sebelumnya. Menurut mereka, kegiatan note taking 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya memiliki 

catatan. Pada penelitiannya, subjek diberikan video untuk 

ditonton, sebagian diminta melakukan note taking dan sebagian 

tidak. Kesimpulan penelitiannya adalah note taking  dapat 

membantu mahasiswa untuk menghubungkan materi yang 

disampaikan dengan pengetahuan dasar individu tersebut 

(Bonner, Holliday, 2006). 
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2.1.3 Manfaat Note Taking 

Menurut penelitian terdapat dua manfaat/keuntungan utama dari note 

taking, yaitu sebagai berikut : 

1. Encoding  

Encoding adalah gagasan yang menyatakan bahwa melakukan 

note taking akan memfasilitasi pembelajaran. Note taking 

menuntut mahasiswa untuk mengidentifikasi materi yang 

penting untuk dituliskan ke catatan mereka masing-masing. Hal 

ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang 

dijelaskan.  

2. Artifact  

Artifact menyatakan bahwa memiliki catatan untuk peninjauan 

ulang akan memfasilitasi pembelajaran yang lebih lanjut (Bauer 

dan Koedinger, 2007).  

 

Dalam konteks akademik, setelah beberapa tahun berlatih mahasiswa 

akan membangun suatu konsep spesifik mengenai fungsi dari note 

taking. Representasi ini berhubungan dengan tujuan dari note taking 

yaitu untuk merekam informasi, mengkonsentrasikan pembelajaran, 

dan lain-lain (Piolat, Olive dan Kellogg, 2005). Walaupun 

mekanisme pembelajaran dari note taking sendiri belum diketahui 

secara pasti, kebanyakan penelitian menyatakan bahwa proses dalam 

mencatat akan membantu mahasiswa belajar terlepas dari apakah 
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mahasiswa tersebut akan membaca lagi catatannya atau tidak (Ward 

dan Tatsukawa, 2003).  

 

Einstein, Morris, dan Smtih dalam (Bonner dan Holliday, 2006) 

melakukan percobaan dimana mahasiswa diminta untuk menonton 

video dan setengah mahasiswa diminta untuk melakukan note taking 

dan setengahnya tidak. Setelah itu, mereka diminta untuk mengulang 

kembali apa yang mereka ingat. Mahasiswa yang melakukan note 

taking mengingat lebih banyak informasi-informasi penting 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak melakukan note taking. 

Sehingga disimpulkan bahwa note taking secara tidak langsung 

mendorong mahasiswa untuk memproses informasi lebih baik 

(Bonner dan Holliday, 2006) 

 

2.1.4 Pemicu dan Penghambat Note Taking 

2.1.4.1 Pemicu Note Taking 

Terdapat beberapa hal yang dapat memicu note taking, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Penulisan di papan tulis merupakan indikator yang 

penting karena dosen cenderung akan memilih hal-hal 

yang penting saja untuk ditulis di papan tulis.  

b. Pendiktean dengan lambat memberikan kesan bahwa 

dosen ingin menekankan bahwa apa yang dikatakannya 

merupakan hal yang penting.  
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c. Pengertian atau definisi dan frase-frase yang tidak 

diketahui oleh mahasiswa. 

d. Kesan dari kalimat yang terorganisir atau terstruktur, 

seperti „pertama‟ atau „kedua‟ (Boch dan Piolat, 2005).  

 

2.1.4.2 Penghambat Note Taking 

Terdapat beberapa hal yang dapat menghambat note taking, 

yaitu sebagai berikut :  

a. Interaksi yang tidak kondusif antara mahasiswa dan 

dosen terutama antar mahasiswa.  

b. Pengucapan yang terlalu cepat saat perkuliahan.  

c. Penggunaan nada suara yang tidak sesuai (terlalu tinggi 

atau terlalu rendah) saat menyampaikan kuliah.  

d. Pembicaraan yang menyimpang dari materi.  

e. Keraguan dosen saat menjelaskan materi kuliah (Boch 

dan Piolat, 2005). 

 

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Note Taking 

2.1.5.1 Prior Knowledge 

Terdapat penelitian mengenai hubungan prior knowledge 

yang dimiliki mahasiswa dengan kualitas catatan dan hasil 

ujian. Catatan pada umumnya terfokus pada ide utama dan 

prior knowledge yang memiliki hubungan positif terhadap 

identifikasi atau konstruksi ide-ide utama pada materi yang 
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disampaikan saat kuliah (Peverly dan Sumowski, 2012). 

Menurut teori Kintch dalam Peverly dan Sumowski (2012), 

mahasiswa dengan prior knowledge yang lebih tinggi dapat 

melakukan note taking dengan kualitas dan kuantitas yang 

lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa dengan 

pengetahuan dasar yang lebih rendah.  

 

Namun, Van Meter dalam Peverly dan Sumowski (2012) 

mengatakan hal sebaliknya, mahasiswa yang memiliki prior 

knowledge yang tinggi lebih cenderung mencatat lebih 

sedikit karena merasa sudah paham dengan materi yang 

dijelaskan. Sampai sekarang masih belum jelas apakah 

prior knowledge berhubungan dengan note taking. Namun, 

bukti mengatakan bahwa prior knowledge yang dimiliki 

mahasiswa berperan positif pada hasil ujian (Peverly dan 

Sumowski, 2012).  

 

2.1.5.2 Kemampuan Pemahaman  

Perbedaan kemampuan pemahaman setiap individu 

berhubungan dengan perbedaan banyaknya dan pentingnya 

informasi yang didapat saat melakukan note taking. 

Mahasiswa dengan kemampuan pemahaman lebih tinggi 

akan menghasilkan catatan dengan kualitas yang lebih baik 
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dibandingkan mahasiswa dengan kemampuan pemahaman 

lebih rendah (Peverly dan Sumowski, 2012).  

 

2.1.5.3 Kecepatan Menulis  

Kecepatan menulis mahasiswa rata-rata 0,3-0,4 kata per 

detik, dimana dosen berbicara sekitar 2-3 kata per detiknya 

(Boch dan Piolat, 2005). Baru-baru ini terdapat penelitian 

mengenai hubungan kecepatan menulis dengan note taking. 

Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa kecepatan menulis 

berhubungan dengan kualitas catatan, dimana hal tersebut 

juga mempengaruhi hasil ujian (Peverly, Garner, dan 

Vekaria, 2014).  

 

Terdapat juga penelitian mengenai hubungan antara 

kecepatan menulis dengan kualitas catatan dengan atau 

tanpa kerangka yang diberikan dosen saat perkuliahan. Dari 

penelitian tersebut  didapatkan bahwa hasil ujian yang 

didapatkan oleh mahasiswa lebih baik saat dosen 

memberikan kerangka untuk mencatat saat perkuliahan dan 

note taking ditemukan lebih efektif disini. Hal ini juga 

membantu mahasiswa dengan kemampuan kecepatan 

menulis yang rendah (Peverly, Vekaria, et al., 2013).  
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2.1.5.4 Konsentrasi yang Baik 

Mahasiswa dengan kemampuan mengingat yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya berhubungan dengan 

perbedaan kemampuan konsentrasi selama perkuliahan. 

Mahasiswa dengan kapasitas kemampuan mengingat yang 

tinggi menunjukkan resistensi yang tinggi juga terhadap 

gangguan selama perkuliahan dan juga memiliki 

kemampuan menghiraukan kebisingan saat perkuliahan 

berlangsung (Engle, 2002).  

 

2.1.5.5 Kemampuan Mengingat 

Kemampuan mengingat adalah seperti suatu ruangan yang 

memiliki kapasitas dan waktu yang terbatas dimana 

informasi berada dan diproses selama kita belajar 

(Baddeley, 2000). Kemampuan mengingat mahasiswa 

berhubungan dengan note taking karena kemampuan 

mengingat itu terbatas dan ketika terlalu banyak informasi 

yang harus diproses, mahasiswa harus mampu memilih 

informasi mana yang penting dan harus ditulis (Stefanou, 

Hoffman dan Vielee, 2008). Menurut Di Vesta dan Gray 

dalam Friedman (2014) mahasiswa dengan kemampuan 

mengingat lebih tinggi dapat menerima keuntungan yang 

lebih besar dari note taking dibandingkan dengan 
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mahasiswa dengan kemampuan mengingat yang lebih 

rendah.  

 

Mahasiswa dengan kemampuan mengingat yang lebih 

tinggi dapat menerapkan berbagai macam metode note 

taking dengan lebih mudah. Mahasiswa dengan kemampuan 

mengingat yang lebih rendah dapat mengimbangi perbedaan 

kemampuan mereka dengan cara bantuan alat yang 

mendukung aktivitas note taking, seperti laptop (Bui, 

Myerson, dan Hale, 2013).  

 

2.1.6 Metode Note Taking 

Dalam note taking terdapat beberapa metode yang dapat digunakan 

oleh mahasiswa untuk menunjang pembelajaran sehari-hari. Piolat 

dalam Friedman (2014) membagi note taking menjadi dua garis 

besar. 

 

2.1.6.1 Metode Non-Linear 

a. Metode Mind mapping  

Mind mapping adalah salah satu metode note taking 

yang merupakan representasi non-linear mengenai 

hubungan-hubungan idea dan informasi yang ada di 

dalamnya (Biktimirov dan Nilson, 2006).  Dalam mind 

mapping semua ide bisa dihubungkan.  Pemikiran yang 
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spontan dibutuhkan saat membuat mind mapping untuk 

menciptakan hubungan yang kreatif antar ide (Davies, 

2011).   

 

Teknik pembuatan mind mapping menggunakan 

gambar, warna, dan susunan ruang yang tepat sehingga 

dapat secara signifikan membuat kita mengingat lebih 

mudah dibandingkan metode note taking yang biasa 

(Farrand, Hussain, dan Hennessy, 2002).  Mind 

mapping juga berfungsi untuk pembelajaran yang lebih 

dalam, terutama bila digabungkan dengan kurikulum 

problem-based learning (PBL) (Jones dan Ruff, 2012).  

.  

Gambar 1. Metode Mind Mapping (Davies, 2011) 

 

b. Metode Cornell 

Beberapa universitas sekarang ini mulai menggunakan 

metode Cornell. Metode Cornell membagi kertas 

menjadi tiga bagian. Bagian kanan kertas akan 

digunakan untuk catatan formal, bagian kiri kertas 

digunakan untuk menuliskan kata kunci serta 
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pertanyaan yang berhubungan dengan catatan di bagian 

kanan, dan bagian bawah digunakan untuk ringkasan 

catatan (Friedman, 2014).  

 
Gambar 2. Pembagian Kolom Metode Cornell 

(University of Maine Fort Kent, 2014) 

 

Metode Cornell dapat menyatukan antara note taking 

jenis linear dan non-linear sehingga menyebabkan 

fleksibilitas lebih tinggi dengan metode ini. Metode 

Cornell dapat membantu mahasiswa membuat 

hubungan antara ide, mensintesis informasi, dan baik 

diterapkan untuk pengetahuan yang didapat saat 

perkuliahan (Jacobs, 2008).  
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Menurut Walter Pauk dalam Cornell University (2017) 

terdapat lima tahapan penting dalam menerapkan 

metode cornell, yaitu  sebagai berikut : 

a. Record  

Saat dalam perkuliahan dilakukan pencatatan pada 

kolom bagian kanan kertas. 

b. Questions  

Setelah perkuliahan selesai mahasiswa membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 

catatan yang terdapat di kolom bagian kanan dan di 

tulis di kolom bagian kiri. 

c. Recite 

Kolom bagian kanan ditutup dan mahasiswa 

menjawab pertanyaan-pertanyan yang telah 

dibuatnya di kolom bagian kiri dengan bahasanya 

sendiri. 

d. Reflect 

Merefleksikan isi materi dengan bertanya ke diri 

sendiri. 

e. Review 

Menghabiskan setidaknya 10 menit per minggu 

untuk mengulang kembali materi yang telah dicatat.  
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Gambar 3. Metode Cornell (Oakes, 2010) 

 

2.1.6.2 Metode Linear 

a. Metode Kalimat  

Metode kalimat merupakan salah satu metode linear 

atau konvensional yang paling sering digunakan oleh 

mahasiswa sehari-hari. Metode ini diterapkan dengan 

cara menuliskan setiap informasi atau topik yang di 

dapat dalam baris yang berbeda dan memberi nomor di 

tiap topiknya (ASC Study Skills Library, 2016). 

Keuntungan dari metode ini adalah tidak diperlukannya 

pemahaman lebih sebelum mencatat. Metode ini 

memiliki batasan manfaat dan pengaplikasian. Namun, 

metode ini tidak dapat digunakan untuk mencatat atau 
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merangkum isi dari buku karena akan lebih cenderung 

menyalin semua isi buku (Youssef dan Mansour, 2012). 

  

b. Metode Outlining  

Dalam membuat catatan dengan metode ini dibutuhkan 

banyak judul dan subjudul yang digunakan untuk 

memisahkan satu topik dengan topik lainnya (Youssef 

dan Mansour, 2012). Keuntungan dari metode ini 

adalah jika dilakukan dengan benar akan menghasilkan 

catatan yang rapi. Metode ini juga mudah untuk 

melakukan peninjauan ulang dengan mengubah poin 

utama menjadi pertanyaan. Kerugiannya adalah 

dibutuhkan pemahaman lebih untuk mengatur judul dan 

subjudul yang sesuai dengan topik. Metode ini sering 

tidak menunjukkan hubungan diantara topik-topiknya. 

Metode ini tidak dapat digunakan bila perkuliahan 

berjalan dengan cepat (ASC Study Skills Library, 

2016). 

 
Gambar 4. Metode Outlining (ASC Study Skills 

Library, 2016) 
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c. Metode Charting  

Pada metode ini dibagi beberapa kategori dalam bentuk 

tabel yang dapat merangkum semua isi kuliah. 

Keuntungan dari metode ini adalah membantu 

mahasiswa dalam mengikuti alur pembelajaran yang 

normalnya sulit untuk dipahami. Kerugiannya adalah 

mahasiswa harus benar-benar memahami materi yang 

disampaikan saat kuliah agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pengkategorian materi (ASC Study Skills 

Library, 2016).  

 
Gambar 5. Metode Chart atau Bagan (ASC Study 

Skills Library, 2016) 

 

2.2 Kuis/Tes 

Metode pembelajaran yang tepat sangat penting karena dapat memperlancar 

jalannya proses belajar mengajar di kelas. Pemilihan metode pembelajaran 

harus dipertimbangkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kondisi dan 

tujuan yang ingin dicapai (Uno, 2011). Suatu metode pembelajaran yang 

baik haruslah memenuhi kriteria daya tarik, daya guna, dan hasil guna. 

Metode pembelajaran tidak hanya harus menarik tetapi harus efektif dan 

efisien, dengan begitu siswa akan merasa tertarik, aktif, dan tujuan 

pembelajaran pun tercapai (Miarso, 2004).  
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Pemberian kuis merupakan salah satu metode penilaian yang baik. Kuis 

merupakan sebagian dari usaha untuk menambah wawasan dan 

meningkatkan kemampuan mengenai materi pembelajaran yang sedang 

dipelajari saat itu . Pemberian kuis mendorong siswa untuk lebih serius saat 

proses belajar mengajar berlangsung, serta akan memotivasi siswa untuk 

terus memperoleh hasil yang memuaskan (Kusairi, 2012).  

2.2.1 Jenis-Jenis Kuis/Tes 

Terdapat berbagai jenis-jenis kuis/tes dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari sebagai berikut : 

a. Berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan 

atau kemajuan siswa, yaitu: 

 Tes awal (pre-test).  

Tes awal merupakan tes yang dilakukan diawal sebelum 

bahan pelajaran diberikan kepada mahasiswa.  

 Tes akhir (post-test)  

Tes akhir dilaksanakan untuk mengetahui apakah semua 

materi pelajaran yang dianggap penting sudah dikuasai oleh 

mahasiswa (Muljono, 2017).  

 

Keuntungan dari posttest adalah sebagai berikut : 

 Dapat memantau kemajuan dan pemahaman terhadap 

suatu program atau pembelajaran 

 Dapat menentukan apakah tujuan pembelajaran yang 

diharapkan telah tercapai.  
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 Berguna untuk menentukan dimana kekurangan 

keterampilan dan pengetahuan dari mahasiswa ( Kosta, 

2014). 

 

Kekurangan dari posttest sendiri adalah sebagai berikut : 

 Lebih banyak memakan waktu bagi mahasiswa 

 Seringkali mahasiswa hanya meniru hasil pekerjaan 

orang lain tanpa mau berusaha.  

 Perkembangan spesifik selama pertengahan tidak dapat 

dipantau (Kosta, 2014). 

 

b. Berdasarkan cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan 

jawaban, yaitu:  

 Tes tertulis  

Tes tertulis merupakan tes dimana penguji memberikan 

soal-soal dalam bentuk tulisan dan dijawab secara tertulis 

juga. 

 Tes lisan  

Tes lisan merupakan tes dimana penguji mengajukan 

pertanyaan dalam bentuk dalam bentuk tidak tertulis dan 

dijawab secara tidak tertulis juga.  
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c. Berdasarkan dari segi bentuk soal yaitu:  

 Tes Essay (Uraian)  

Tes Essay adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan 

terstruktur dimana mahasiswa dituntut untuk menyusun 

jawaban setiap pertanyaan dnegan bahasanya sendiri 

(Muljono, 2007).  

 Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice Questions) 

Tipe tes pilihan ganda diyakini merupakan sarana yang 

efisien dalam penilaian, khususnya untuk pelajaran yang 

tidak berubah-ubah dengan waktu (O‟Dwyer, 2013).  

 

Kelebihan dari tipe tes pilihan ganda adalah sebagai berikut: 

 Dapat digunakan untuk mengukur semua jenjang 

kemampuan berfikir 

 Dapat dibuat menjadi banyak ragam/variasi bentuk 

 Dapat digunakan pada semua jenjang sekolah dan kelas 

 Penliaian sangat objektif, mudah, dan cepat 

 Ruang lingkup bahan yang ditanyakan sangat luas.   

 

Kekurangan dari tipe pilihan ganda adalah sebagai berikut : 

 Pokok soal tidak cepat cukup jelas sehingga terdapat 

kemungkinan ada lebih dari satu jawaban yang benar  

 Kadang-kadang jawaban soal dapat diketahui siswa 

meskipun belum diajarkan karena adanya petunjuk 
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jawaban yang benar, atau karena butir soal itu mengukur 

sikap dan bukan mengukur pengetahuan  

 Sampai suatu tingkat tertentu keberhasilan atas suatu 

jawaban dapat diperoleh melalui tebakan  

 Membutuhkan waktu yang lama untuk menulis soal-

soalnya (Silverius, 1991).  

 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan 

menjadi tiga, yaitu:  

1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri  

individu. Faktor-faktor ini diantaranya adalah minat individu 

dan motivasi individu. Minat adalah suatu ketertarikan individu 

terhadap sesuatu, semakin tinggi suatu niat maka akan 

menyebabkan individu tersebut lebih mudah dan cepat saat 

belajar. Motivasi belajar setiap orang berbeda dan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, seperti cita-cita, kemampuan belajar, 

kondisi lingkungan, dan lain-lain.  

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

individu yang akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Faktor-faktor ini di antaranya adalah lingkungan sosial. Yang 

dimaksud dengan lingkungan sosial di sini yaitu manusia atau 
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sesama manusia.  Salah satu dari lingkungan sosial yaitu 

lingkungan siswa di sekolah atau mahasiswa di perguruan 

tinggi yang terdiri dari teman sebaya, teman lain kelas, guru, 

karyawan yang dapat juga mempengaruhi proses dan hasil 

belajar individu. 

3. Faktor Instrumen  

Faktor instrumen yaitu faktor yang berhubungan dengan 

perangkat pembelajaran seperti kurikulum, struktur program, 

sarana dan prasarana pembelajaran (media pembelajaran), serta 

guru atau dosen sebagai perancang pembelajaran. (Aritonang, 

2008) 

 

2.3 Sistem Pembelajaran di Fakultas Kedokteran 

Pada tahun 1969, Fakultas Kedokteran Universitas McMaster 

mengimplementasikan kurikulum baru yang menetapkan tren baru, radikal, 

dan inovatif, serta menawarkan jalur alternatif untuk belajar di pendidikan 

kedokteran. Kurikulum tersebut adalah problem-based learning (PBL) 

(Gwee, 2009). Terdapat berbagai keunggulan dalam metode pembelajaran 

PBL,  seperti mendorong mahasiswa untuk aktif selama kegiatan belajar 

mengajar, mengembangkan pengetahuan dasar mahasiswa, mempersiapkan 

kemampuan life-long learning yang harus dihadapi oleh semua dokter 

nantinya, dan juga meningkatkan hubungan antar mahasiswa dan staf 

pengajar, serta meningkatkan motivasi mahasiswa dalam kegiatan 
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pembelajaran sehari-hari (Dolmans, De Grave, Wolfhagen, dan Van Der 

Vleuten, 2005).  

 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung merupakan salah satu instansi 

perguruan tinggi yang menggunakan metode pembelajaran PBL. Metode 

pembelajaran ini sudah mulai diterapkan pada tahun 2008 di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung (Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, 2017).  

 

Tahapan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

diselenggarakan minimal tujuh semester dengan masa studi maksimal 12 

semester. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah sistem blok. Pada 

setiap blok umumnya akan dilakukan beberapa kegiatan pembelajaran, salah 

satunya yang penting adalah kuliah (Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, 2017).  

 

Dalam setiap blok akan dilakukan beberapa kali perkuliahan dengan 

narasumber dari berbagai bidang ilmu yang terkait dengan blok yang sedang 

berjalan. Kuliah akan diberikan dan disesuaikan dengan modul masing-

masing setiap minggunya. Fungsi dari kuliah adalah sebagai penyampaian 

materi, penjelasan materi yang dianggap sulit, pendiskusian materi yang 

tidak terjawab dalam tutorial, dan memberikan pandangan multidisiplin 

ilmu (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2017).  
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Untuk menentukan tercapai atau tidaknya kompetensi dalam suatu blok, 

maka dilakukan penilaian terhadap mahasiswa. Sistem penilaian blok terdiri 

dari :  

1. Praktikum (Kuis+tugas+UAP)  : 10-20% 

2. Ujian Akhir Blok (UAB)   : 50-60% 

3. Student Oral Case Analysis (SOCA) : 15-25% 

4. Tutorial/pleno/tugas   : 10-15% 

5. Sikap     : 5-10% 

 

Komposisi tetap akan ditentukan oleh penanggung jawab blok pada saat 

lokakarya blok. Jika salah satu komponen peniliain terdapat yang tidak 

lulus, maka akan dianggap Tidak Lengkap (TL). Nilai akhir blok berupa 

huruf mutu dengan ketentuan sebagai berikut (Akademik FK Unila, 2014).  

Tabel 1. Huruf Mutu Hasil Ujian Akhir Blok 

Huruf Mutu Bobot Skor Nilai 

A 4 ≥76 

B+ 3,5 71 - <76 

B 3 66 - <71 

C+ 2,5 61 - <66 

C 2 56 - <61 

D 1 50 - <56 

E 0 <50 

 

2.4 Blok Endocrine Metabolic and Nutrition (EMN) 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menganut sistem blok dalam 

pembelajaran sehari-hari. Salah satunya adalah blok EMN dilaksanakan 

pada semester II dan memiliki beban sebanyak enam SKS. Blok ini 

dilaksanakan selama enam minggu yang terdiri dari lima minggu aktif dan 

satu minggu ujian. Blok ini terdiri dari lima modul, yaitu modul pertama 
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akan mendiskusikan tentang kelainan kelenjar tiroid, modul kedua akan 

mendiskusikan tentang diabetes melitus, modul ketiga akan mendiskusikan 

masalah malnutrisi, modul empat mengenai kelaianan horman adrenal dan 

hormon pertumbuhan, dan modul terakhir membahas mengenai 

metabolisme. Dengan memahami blok ini, diharapkan mahasiswa dapat 

meningkatkan pengetahuannya tentang masalah endokrin, metabolisme, 

dan nutrisi. (Akademik FK Unila, 2014). 

 

Blok ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi PBL, dengan 

metode diskusi tutorial, kuliah, praktikum laboratorium, praktikum 

keterampilan klinik, penugasan, dan belajar mandiri yang harus dilakukan 

mahasiswa secara aktif (Ayu, 2015).  
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Teori ((Boch, Piolat, 2005; Peverly dan Ramaswamy., 

2007; Friedman, 2014; Akademik FK Unila, 2014; Aritonang, 2008) 

 

 

Pemicu Note Taking 

a. Penulisan di papan 

tulis.  

b. Pendiktean dengan 

lambat  

c. Definisi dan frase-

frase tidak umum 

d. Kesan dari kalimat 

yang terorganisir  

 

Penghambat Note Taking 

a. Interaksi yang tidak 

kondusif  

b. Bicara yang terlalu 

cepat.  

c. Nada suara tidak sesuai  

d. Pembicaraan 

menyimpang  

e. Keraguan dosen  

Faktor yang  Mempengaruhi 

a. Pengetahuan dasar 

b. Kemampuan 

pemahaman 

c. Kecepatan menulis 

d. Perhatian yang baik 

e. Kemampuan mengingat 

Note Taking 

Hasil Posttest Metode Note Taking 

Linear 

a. Kalimat 

b. Outlining 

c. Charting 

Non-linear 

a. Mindmapping 

b. Cornell 

Faktor yang Mempengaruhi 

a. Internal 

Minat dan motivasi 

b. Eksternal 

Lingkungan sosial 

c. Instrumen 

Strategi, sistem 

pembelajaran, dan sarana 

prasarana 
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2.6 Kerangka Konsep 

            Variabel independen                                  Variabel dependen 

 

Gambar 7. Kerangka Konsep 

 

2.7 Hipotesis 

2.7.1 Hipotesis Null (H0) 

Tidak terdapat hubungan antara note taking dengan hasil kuis pada 

perkuliahan blok EMN di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 

 

2.7.2 Hipotests Alternatif (HA) 

Terdapat hubungan antara note taking dengan hasil kuis pada 

perkuliahan blok EMN di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note taking Hasil Kuis/Posttest 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan 

pendekatan cross sectional study atau potong lintang untuk mengetahui 

hubungan antara note taking dengan hasil kuis pada perkuliahan blok EMN 

di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2017.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

dan berlangsung pada bulan September sampai Oktober 2017.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil blok 

EMN di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

3.3.1.1 Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi dalam penelitian ini di antaranya adalah 

sebagai berikut : 
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a. Mahasiswa aktif angkatan 2016 Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

b. Mahasiswa yang mengikuti blok EMN dan setuju 

menjadi partisipan melalui informed consent. 

 

3.3.1.2 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

a. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang ikut mengulang blok EMN.  

b. Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan blok 

EMN saat akan diadakan kuis.  

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dimana 

digunakan semua anggota populasi sebagai sampel.  

Minimal sampel yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

  [
     

     
(   )
(   )

]

 

   

  [
        

     
(     )
(     )

]

 

   

       

n     
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3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut : 

3.4.1 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah note taking pada saat 

perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil kuis pada 

perkuliahan blok EMN mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan rangkaian soal yang berfungsi sebagai kuis 

yang diberikan pada akhir perkuliahan di blok EMN. Selain itu, catatan hasil 

kegiatan note taking selama perkuliahan akan dikumpulkan untuk melihat 

apakah mahasiswa tersebut melakukan note taking atau tidak dan metode 

note taking apa yang biasa digunakan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung angkatan 2016.  

 

3.6 Metode Pengambilan Data 

Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan 

survey yang dilakukan untuk mengelompokkan mahasiwa yang melakukan 

note taking dan yang tidak serta metode note taking yang digunakan oleh 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang mengikut blok 

EMN tahun 2017. Data sekunder adalah hasil kuis yang diberikan setelah 
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perkuliahan Ilmu Kesehatan Anak mengenai “Diabetes Melitus pada Anak” 

di blok EMN. Kuis dibuat oleh  mahasiswa dan berkonsultasi dengan dosen 

pemberi materi kuliah dan sudah disetujui. Kuis berjumlah 20 soal Multiple 

Choice Questions (MCQ) dengan waktu pengerjaan 15 menit.  Penggunaan 

tipe soal MCQ dikarenakan berbagai keuntungan yang dimilikinya, salah 

satunya adalah penliaian sangat objektif, mudah, dan cepat. Setelah data 

terkumpul, maka peneliti mengelola data tersebut menggunakan program 

statistik. 

 

3.7 Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Note 

taking 

Aktivitas kompleks 

yang membutuhkan 

pemahaman dan 

pemilihan informasi 

yang tepat dan 

selanjutnya 

dituangkan dalam 

bentuk yang 

sistematik (Boch, 

Piolat, 2005) 

Survey 1. Melakukan note 

taking  

2. Tidak melakukan 

note taking  

Nominal 

Kuis 

(Posttes

t) 

Postest adalah tes 

yang diberikan 

pada akhir 

perkuliahan atau 

pada setiap akhir 

suatu program 

(Purwanto, 1998) 

Multiple 

Choice 

Questions 

(MCQ) 20 

soal 

Hasil nilai posttest 

setelah perkuliahan 

ilmu kesehatan anak 

mengenai diabetes 

melitus pada blok 

EMN   

Numerik 
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3.8  Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Prosedur Penelitian 

 

3.9 Pengolahan dan Analisis Data 

3.9.1 Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan masukkan 

menjadi data tabel, kemudian data akan diolah menggunakan 

program statistik. Pengolahan data statistik menggunakan program 

komputer, yang terdiri dari beberapa langkah (Dahlan, 2015).  

Persiapan penelitian 

Penentuan responden 

Penjelasan pendahuluan 

Informed Consent 

Pengisian angket oleh 

responden 

Pengambilan data 

hasil kuis  

Data entry 

Analisis Data

Hasil dan Laporan 
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1. Coding  

Untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian kedalam simbol yang cocok 

untuk keperluan analisis.  

2. Entri data  

Memasukkan data kedalam komputer dengan menggunakan 

program statistik.  

3. Verifikasi  

Memasukkan dan memeriksa data secara visual terhadap data 

yang akan dimasukkan kedalam komputer.  

4. Output komputer  

Hasil yang telah dianalisis oleh komputer kemudian dicetak 

 

3.9.2 Analisis Data 

Data yang sudah dikode dan dimasukan secara lengkap ke komputer. 

Setelah itu, dilakukan analis data dengan menggunakan software 

komputer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis univariat dan bivariat. 

1. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran distribusi 

frekuensi pada variabel independen dan dependen yang diteliti. 

2. Analisis Bivariat 

Analis bivariat dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara 

kedua variabel dan melihat kemaknaan antara variabel. Dalam 
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penelitian ini dilakukan uji normalitas terlebih dahulu 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena jumlah sampel lebih 

dari 50. Namun, didapatkan data tidak terdistribusi nornal 

dengan p<0.005 maka uji yang digunakan adalah uji alternatif 

yaitu uji statistik Mann Whitney  

 

3.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah diajukan ke Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dengan No : 3669/UN26.8/DL/2017.  

Penelitian ini juga menggunakan informed consent yang merupakan lembar 

persetujuan dari partisipan untuk mengikuti penelitian ini. Informed consent 

berisi mengenai biodata diri penulis, ringkasan mengenai penelitian ini, dan 

juga biodata diri serta tanda tangan dari partisipan apabila menyetujui untuk 

mengikuti penelitian ini.  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN 
 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan bermakna antara note taking dengan hasil kuis pada 

perkuliahan blok Endocrine, Metabolic, and Nutrition (EMN) di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017. 

2. Terdapat 105 responden yang melakukan note taking dan 127 responden 

yang tidak melakukan note taking pada angkatan 2016 Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

3. Hasil belajar mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang diambil dari hasil posttest setelah perkuliahan ilmu 

kesehatan anak mengenai diabetes melitus dengan nilai maksimum 65 

nilai minimum 15, dan nilai tengah 45. 

4. Metode note taking yang digunakan di angkatan 2016 Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung seluruhnya adalah metode linear.  
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5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap 

variabel-variabel lain yang dapat mendukung penelitian ini.  

2. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat melakukan note taking, baik secara 

linear untuk mendukung hasil pembelajaran di akhir (UTB/UAB) 

maupun non-linear untuk pemahaman yang lebih baik saat perkuliahan.  

3. Bagi instansi terkait, diharapkan mampu memberikan tambahan 

pembelajaran dalam kurikulumnya pada blok Learning Skill (LS) terkait 

fungsi note taking, jenis-jeis metode note taking, dan hubungannya 

terhadap hasil belajar.  
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