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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Memori disimpan melalui tiga tahap, yaitu memori sensoris, 

memori jangka pendek, dan memori jangka panjang.1 Informasi baru akan 

ditangkap oleh memori sensoris. Apabila informasi tersebut dianggap 

penting, maka diteruskan menjadi memori jangka pendek di prefrontal 

cortex.2 Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan sementara 

informasi yang baru didengar, dan hanya diingat selama kita fokus 

terhadap hal tersebut.3,4  

Seiring dengan bertambah majunya teknologi, banyak pelajar yang 

membuat catatan menggunakan perangkat elektronik.5 Hal tersebut 

menimbulkan pertanyaan mengenai manakah metode mencatat yang tepat 

untuk mengingat informasi baru antara menulis dan mengetik.  

Menulis membuat seseorang lebih melatih kemampuan motor 

mereka dibandingkan dengan mengetik.6 Mengetik terdiri dari gerakan 

yang dilakukan berulang, namun tidak memiliki gerakan motorik yang 

spesifik, sehingga memori yang dapat diingat dengan mengetik mungkin 

akan lebih buruk dibandingkan menulis, namun hal tersebut masih 

kontroversial.7  

Penelitian yang dilakukan oleh Timothy J. Smoker, Carrie E. 

Murphy & Alison K. Rockwell (2009) menyatakan menulis membuat 
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seseorang lebih baik dalam mengingat informasi.7 Penelitian yang 

dilakukan oleh Ian Schoen (2012) menyatakan hasil yang sebaliknya.8 

Studi ini saya susun dengan tujuan untuk melihat pengaruh metode 

membuat catatan dengan menulis dan mengetik terhadap daya ingat jangka 

pendek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan (FK 

UPH) angkatan 2015. Tiga alasan utama penelitian ini dilakukan adalah 

untuk meningkatkan nilai mahasiswa FK UPH, memberikan solusi metode 

mencatat yang tepat dan efektif, dan masih terdapat kontroversi dari hasil 

penelitian sebelumnya.  

Kontroversi tersebut mengenai perbedaan aktivitas yang dilakukan 

antara menulis dan mengetik. Menulis membuat gerakan motorik yang 

kompleks dan meningkatkan kreativitas seseorang dalam membuat catatan 

sesuai dengan keinginan mereka. Kekurangan dari menulis adalah 

membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga mungkin tidak semua 

informasi sempat tercatat. Mengetik membutuhkan waktu yang lebih 

singkat dari menulis sehingga lebih banyak informasi yang bisa tercatat. 

Namun gerakan motorik untuk mengetik tidak kompleks dan kreativitas 

dalam membuat catatan terbatas oleh fitur yang tersimpan dalam 

perangkat elektronik.7,8  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Walaupun sudah pernah dilakukan penelitian oleh Timothy J. 

Smoker, Carrie E. Murphy & Alison K. Rockwell (2009), tetapi terdapat 
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kontradiksi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ian Schoen 

(2012) yang menyatakan membuat catatan dengan mengetik membuat 

seseorang mengingat lebih banyak informasi baru.  

Perbedaan kedua hasil penelitian tersebut menjadi alasan dibuatnya 

penelitian ini. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat 

bagaimana sesungguhnya metode membuat catatan akan memberikan 

dampak pada memori jangka pendek mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan (FK UPH) angkatan 2015. 

1.3.  Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan antara metode mencatat dengan cara 

menulis dan mengetik terhadap memori jangka pendek mahasiswa FK 

UPH angkatan 2015? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan antara metode mencatat dengan menulis 

dan mengetik terhadap memori jangka pendek pada mahasiswa FK 

UPH angkatan 2015. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

Menjawab dan menganalisis mana metode mencatat yang lebih 

baik untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa FK UPH. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

1. Menjadi data baru untuk kebutuhan penelitian yang akan 

datang. 

2. Mendukung data penelitian terdahulu yang telah ada. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Menambah wawasan mahasiswa tentang pengaruh metode 

mencatat terhadap prestasi akademik. 
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