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APLIKASI MONITORING PERKULIAHAN
DI STMIK BANJARBARU
Yulia Yudihartanti
ABSTRAK
Monitoring perkuliahan adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan pada suatu
perguruan tinggi yang menginginkan peningkatan mutu Proses Belajar Mengajar (PBM) beserta
komponen pendukung PBM tersebut. Proses monitoring dilakukan terhadap operasional
perkuliahan sehari-hari. Jadi mulai dari proses awal kuliah hingga berakhirnya satu semester
perkuliahan.
Pada penelitian ini akan dibuat suatu prototype aplikasi monitoring perkuliahan yang
berguna untuk mempermudah pekerjaan monitoring yang rutin dilakukan agar lebih sistematis
dan tepat waktu sehingga menghasilkan informasi yang bernilai dan berkualitas dengan
menggunakan aplikasi berbasis database.
Prototype aplikasi monitoring yang telah dibuat telah mampu menangani pekerjaan
monitoring perkuliahan harian . Adapun laporan yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk table
tetapi juga dalam bentuk pivot yang dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan oleh
ketua jurusan.
Kata Kunci: Aplikasi monitoring perkuliahan, database
BAB I. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Monitoring perkuliahan adalah suatu
kegiatan pengawasan yang dilakukan pada
suatu perguruan tinggi yang menginginkan
peningkatan mutu Proses Belajar Mengajar
(PBM) beserta komponen pendukung PBM
tersebut. Proses monitoring dilakukan
terhadap operasional perkuliahan seharihari. Jadi mulai dari proses awal kuliah
hingga
berakhirnya
satu
semester
perkuliahan.
Kegiatan monitoring ini selalu
dilakukan oleh staf
jurusan STMIK
Banjarbaru sebagai standarisasi kegiatan
perkuliahan tiap semesternya. Kegiatan
administrasi monitoring ini dilakukan
dengan menggunakan Microsoft Excell
untuk mencatat dan mengolah data yang
telah dikumpulkan. Sedangkan Microsoft
603

Word
digunakan
untuk
membuat
laporannya. Sehingga diperlukan waktu
yang relatif lama dan proses yang berulang
untuk menyelesaikan laporan monitoring
setiap bulannya. Pekerjaan administrasi
monitoring ini memerlukan satu orang
khusus dalam menanganinya. Karena
dokumen yang diperiksa jumlahnya cukup
banyak setiap harinya. Laporan akan
menjadi lambat dan tidak bisa tepat waktu
apabila salah satu dari hal tersebut
mengalami gangguan.
Kegiatan monitoring ini diperlukan
untuk memantau kegiatan perkuliahan yang
sedang berjalan, termasuk pemantauan
terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa.
Sedangkan
hasil
monitoring
bisa
dipergunakan untuk evaluasi perkuliahan
semester yang akan datang. Jadi kegiatan
monitoring ini merupakan kegiatan rutin tiap
semester yang harus dilakukan agar kegiatan
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perkuliahan semester yang akan datang akan
menjadi
lebih
baik
dari
semester
sebelumnya. Oleh karena itulah, pada
penelitian ini akan dibuat suatu prototype
aplikasi monitoring perkuliahan yang
berguna untuk mempermudah pekerjaan
monitoring yang rutin dilakukan agar lebih
sistematis dan tepat waktu sehingga
menghasilkan informasi yang bernilai dan
berkualitas.
1.2 Perumusan Masalah
Dari latar belakang permasalahan di
atas, dapat dibuat rumusan masalahnya
adalah bagaimana membuat prototype
aplikasi monitoring perkuliahan yang dapat
membantu menyelesaikan pekerjaan rutin
monitoring perkuliahan secara sistematis
dan tepat waktu.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini
adalah meliputi kegiatan monitoring
operasional perkuliahan seperti yang diawali
dengan kegiatan input data diantaranya data
dosen, data mata kuliah, data kelas, data
mahasiswa yang berhubungan dengan
jadwal
perkuliahan
hingga
laporan
operasional kegiatan perkuliahan untuk
setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen
tertentu. Serta laporan ketidakhadiran dosen
dan
mahasiswa
pada
saat
kuliah
berlangsung.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk
merancang prototype aplikasi monitoring
perkuliahan
yang
nantinya
bisa
dikembangkan
menjadi aplikasi yang
sempurna. Selain itu juga untuk membantu
staf jurusan dalam menyelesaikan pekerjaan
rutinnya
yaitu
kegiatan
monitoring
perkuliahan ini menjadi lebih sistematis dan
otomatis, sehingga tidak terlalu tergantung
pada
personil
tertentu
untuk
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mengoperasikannya.
Manfaat
penelitiannya adalah dengan adanya
prototype aplikasi monitoring perkuliahan
ini diharapkan dapat membantu staf jurusan
agar dapat memberikan informasi yang
bernilai dan berkualitas yaitu melalui
pembuatan laporan monitoring yang tepat
waktu dan laporan yang dihasilkan dapat
digunakan untuk evaluasi sehingga terjadi
peningkatan mutu proses PBM setiap
semesternya.
Menghasilkan
laporan
ketidakhadiran dosen dan mahasiswa untuk
bahan evaluasi.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Kegiatan Monitoring Perkuliahan
Monitoring adalah suatu upaya
pengumpulan informasi tentang kenyataan
pelaksanaan
program
dalam
rangka
membantu pengelola program untuk
menjawab segala pernyataan berkaitan
dengan kegiatan yang dilakukan. Hasil dari
monitoring ini digunakan sebagai bahan
dalam penyusunan laporan pelaksanaan
program, disamping juga sebagai masukan
dalam mengevaluasi program (Depdiknas,
2009).
Kegiatan monitoring dan evaluasi
internal (monevin) merupakan salah satu
bentuk sistem penjaminan mutu internal
yang diselenggarakan oleh suatu organisasi.
Kegiatan monevin diharapkan dilakukan
oleh perguruan tinggi sebagai kebutuhan
organisasi, bukan hanya sekedar untuk
memenuhi kewajiban. Kegiatan tersebut
seyogyanya dilaksanakan secara terprogram
dengan prosedur yang jelas dan didukung
oleh sumber daya yang kompeten
(DirjenDikti, 2007).
Monitoring perkuliahan adalah suatu
kegiatan pengawasan yang dilakukan pada
suatu perguruan tinggi yang menginginkan
peningkatan mutu Proses Belajar Mengajar
(PBM) beserta komponen pendukung PBM
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tersebut. Proses monitoring dilakukan
terhadap operasional perkuliahan seharihari. Jadi mulai dari proses awal kuliah
hingga
berakhirnya
satu
semester
perkuliahan.
Mekanisme monitoring pada tahap
awal dilakukan dengan cara memantau
kegiatan-kegiatan
perkuliahan
dengan
memberikan blanko monitoring yang harus
diisi oleh setiap dosen yang bertugas dan
bertanggung jawab pada setiap mata kuliah
yang diajarkan. Selanjutnya menyerahkan
blanko monitoring perkuliahan tersebut
kepada mahasiswa untuk diisi berdasarkan
mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa
itu sendiri. Kedua sistem tersebut di atas
dipantau dan disesuaikan dengan Satuan
Acara Pengajaran (SAP) dalam proses
pelaksanaan perkuliahan.
Pembuatan prototipe mendukung
proses yang interaktif dengan pengguna dan
berulang-ulang dalam pembuatan fungsional
aplikasi dan komponen sistem informasi
lainnya. Selain itu prototipe juga dapat
menyederhanakan dan mempercepat desain
sistem. Dengan adanya prototipe monitoring
perkuliahan, dapat mengetahui sejauh mana
proses perkuliahan telah berlangsung beserta
evaluasinya. Masing-masing dosen pengajar
dapat diketahui telah berapa kali
mengadakan
perkuliahan
dari
yang
seharusnya diadakan. Dosen pengajar akan
mendapatkan peringatan bila tatap muka
mengajarnya kurang dari batas yang telah
ditentukan.
Demikian
juga
dengan
mahasiswa apabila telah tidak masuk kuliah
melebihi dari ketetapan yang berlaku, dan
akan mendapatkan peringatan. Pada
umumnya, prototype aplikasi monitoring
perkuliahan diharapkan mampu memberikan
informasi
monitoring
dan
evaluasi
perkuliahan yang sudah berlangsung (Ika
Ikwanti, 2008).
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BAB III. METODE PENELITIAN
Tahapan metode penelitian yang
akan dipergunakan mulai dari pengambilan
data hingga memperoleh hasil yang
diinginkan adalah sebagai berikut :
3.1 Observasi
Teknik observasi atau pengamatan
secara langsung dilakukan untuk mengamati
tata cara proses monitoring perkuliahan
berikut untuk memperoleh komponenkomponen pendukung atau data pendukung
kegiatan monitoring perkuliahan.
3.2 Studi Pustaka
Studi Pustaka digunakan untuk
mencari referensi dari teori-teori atau dalil
yang berhubungan dan mendukung kegiatan
monitoring perkuliahan.
3.3 Wawancara
Teknik ini dipergunakan untuk
mengumpulkan data empiris yang berfungsi
sebagai pendukung observasi dan studi
pustaka.
3.4 Analisa
Dari
kegiatan
monitoring
perkuliahan yang telah berjalan ditemukan
beberapa kendala yang menyebabkan proses
pelaporan kegiatan monitoring ini tidak
sistematis dan tidak tepat waktu. Proses
pengolahan data kegiatan ini masih
bertumpu pada Microsoft Excell
dan
Microsoft Word untuk proses pelaporannya
sehingga pekerjaan menjadi tidak sistematis
dan berulang-ulang sehingga menyebabkan
proses pelaporan menjadi lambat. Hal ini
mempersulit personil yang bertugas dalam
kegiatan ini. Oleh karena itu diperlukan
suatu system yang bisa membantu
menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan
tepat dan sistematis.
Dalam proses pengumpulan data,
telah ditentukan data mana yang mendukung
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dan diperlukan untuk
k membuat aplikasi inii
antara laain meliputi data dosenn, data mataa
kuliah, hari dan tanggal perkuliahan,
p
,
kesesuaiaan materi dengan SAP,
S
statuss
kehadirann dosen tiap
p minggu, nim
m dan namaa
mahasisw
wa yang tid
dak hadir (aabsen) padaa
tiap perkkuliahan.
3.5 Tekn
nik Analisa Data
konteks
D
Diagram
merupakann
gambarann kasar alirran informaasi dan dataa
yang akaan dilakukan
n oleh systeem databasee
yang akan dirancan
ng. Diagram
m ini hanyaa
menjelaskan secara umum gam
mbaran alirann
ngan system
m yang akann
konteks dari rancan
dibuat.
b
seecara langssung dalam
m
Yang berperan
diagram konteks in
ni adalah Sttaf Jurusan,,
d
yang diimasukkan dan laporann
karena data
yang dihaasilkan hany
ya melalui Sttaf Jurusan.

D
DFD
merupakan detaill rancangann
dari diaggram konteeks yang suudah dibuatt
yang suudah mem
muat rancanngan tablee
database yang akan diimplement
d
tasikan padaa
d
database yang akan dibuat.
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3.6 Perancangaan Database
Databasee relasionall tunggal dapat
d
berisi sejumlahh table. Inni memuncuulkan
pertanyaan
table
m
mengenai
berapa
mestinya dappat dimilikki oleh seebuah
sem
dataabase dan field-field
fi
appa yang dim
miliki
tablee tersebut.
 Menentukan
M
n materi utama dalam
d
a
aplikasi,
yaiitu menentuukan atribut atau
f
field
sebaggai komponnen penduukung
a
aplikasi.
 Membuat
M
sebuah tablee untuk maasingm
masing
materi, yang merupakan
m
p
proses
p
pengelompo
okan
 field
f
yang saling
s
berhuubungan meenjadi
s table.
satu
 Memilih
M
seebuah kuncii untuk maasingm
masing
materi, yaitu unntuk setiap table
y
yang
telah didefinisikaan, tentukan satu
f
field
yang akan
a
secara unik menggenali
s
setiap
record dalam table. Ini akan
m
menjadi
kunnci primer tabble.
 Menambahk
M
kan atribut materi
m
ke maasingm
masing
tablee materi utam
ma.
 Membuat
M
taable tambahhan bagi attribut
y
yang
berulanng.
 Memastikan
M
n setiap fielld adalah attribut
y
yang
benar untuk
u
kunci utama.
 Mengkaji
M
huubungan diaantara table yang
a
ada.
3.6.11 Desain Taabel

Gambar 1.
1 Desain Taabel Dosen

G
Gambar
2. Desain
D
Tabell Mata Kuliaah
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Gam
mbar 3. Desaiin Tabel Maahasiswa

G
Gambar
4. Deesain Tabel Kelas
K
Gambbar 7. Relasii Tabel

BAB
B IV. HASIL DAN PEM
MBAHASA
AN
Gambar 5. Dessain Tabel Monitor
M

4.1 Form Inpu
ut Data
Form meerupakan suatu fasilitas yang
berffungsi untukk memudahhkan user dalam
d
mem
masukkan daata ke dalam table. Form
m juga
mem
mpunyai tam
mpilan yanng menarik dan
dapaat dimodifikkasi dengann menambaahkan
tombbol-tombol perintah.
p

G
Gambar
6. Desain Tabel Hari
3.6.2

Relasi Tabell
R
M
Model
relasional adalahh merupakann
model daata yang paliing populer saat
s ini yangg
menggunnakan
mo
odel
beruupa
tabell
berdimennsi dua (yaang disebut relasi atauu
tabel) dann memakai kunci
k
tamu (foreign
(f
key))
sebagai penghubung
p
dengan tabeel lain.
Gambbar 8. Form Dosen
Fungsi tombol
t
periintah pada form
adallah untuk memudahkkan user dalam
d
menngoperasikann form. Tombol
T
perrintah
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yang ada
a
dalam semua form
f
yangg
dipergunnakan dalam
m prototype ini adalahh
tombol Hapus un
ntuk menghhapus data,,
tombol Simpan
S
untu
uk menyimpaan data, dann
tombol Keluar
K
untuk
k keluar darri form yangg
sedang akktif.
Form Dosen
n dipergunaakan untukk
memasukkkan data daalam Tabel Dosen yaituu
NIP, Nam
ma, Alamat,, Telepon. Data
D
ini bisaa
ditambahh lagi daata yang lain untukk
melengkaapi Tabel Do
osen apabilaa diperlukan.
Demikiann juga untuk
k Form Mahhasiswa, dann
Form Maata Kuliah.
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kelaas yang berissi kode kelaas seperti “S11B”
dimaana S adalah nam
ma jurusann, 1
mennunjukkan semester
s
daari mata kuliah
k
yangg ditawarkaan, 1 menuunjukkan nomor
uruttan mata kuuliah, dan B adalah nama
n
kelaas. Kemudiann NIP dan Kodemk.
K

Gambbar 11. Form
m Kelas

G
Gambar
9. Fo
orm Mahasiiswa

Gaambar 10. Fo
orm Mata Kuliah
K
Form Kelass dipergunaakan untukk
memasukkkan data dalam Tabel Kelas yaituu
608

Form
m Monitor digunakan untuk menncatat
dataa dalam Tabel Monittor seperti data
mingggu ke, yanng menunjuukkan pencaatatan
dilakkukan untuuk perkuliaahan atau tatap
mukka pada mingggu ke berappa. Data koddehari
mennunjukkan haari perkuliahhan, data tannggal,
dataa kelas, kesesuaian
k
materi, status
s
kehaadiran, jumlaah tatap mukka, Nomor Induk
I
Mahhasiswa yanng tidak haddir (absen) pada
perkkuliahan terssebut. Sedanngkan data nomor
padaa awal form
m, diisikan secara otom
matis
setiaap kali diberrikan form baaru.
Untuk peengisian koddehari, kelass, dan
Nom
mor Induk Mahasiswa
M
(nnim absen) hanya
h
denggan menekaan tombol combo
c
box yang
ada di ujung kannan form settiap fieldnya.
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Gambbar 13. Kelass Query

Gambar 14.
1 Kelas Quuery Tabel
Gambar 12. Form Monitor
4.2 Fasilitas Query
Q
Query
adalah
h suatu perinttah yang
dapat meelihat, mengh
hitung data dari
d table
dan padaa akhirnya daapat dimanfaaatkan
sebagai sumber
s
data untuk form dan report
(laporan)).
L
Logika
prog
gram padaa perangkatt
lunak Microsoft
M
Access
A
diletaakkan padaa
fasilitas query. Den
ngan fasilitaas query inii
output
atau laaporan darri program
m
d
yangg diinginkann
diharapkan sesuai dengan
oleh userr.
D
Dalam
proto
otype ini yang
y
dibuatt
querynyaa adalah Tabel Kelas dan Tabell
Monitor. Tabel Kelaas memiliki field kelas,,
O
yangg diharapkann
NIP, dann kodemk. Output
adalah taable yang bisa menamppilkan kelas,,
NIP beserta nama dosen, kodeemk besertaa
mata kuuliah dan sksnya.
s
Dem
mikian jugaa
untuk Taabel Monitorr.

Gambaar 15. Monitoor Query

Gambar 166. Monitor Query
Q
Tabel
4.3 Laporan
Laporan
(reportt)
meruppakan
kom
mponen pennting dalam
m suatu apllikasi
kareena kebanyakan useer memerllukan
keluuaran yang diinginkann sesuai deengan
yangg diharapkannnya. Hasill cetakan lapporan
biasanya
jugga
diperggunakan
u
untuk
penggambilan keputusan selaanjutnya.
d
Laporan yang diihasilkan dalam
benttuk table pada
p
protottype ini addalah
lapooran Dosenn, laporan Mata Kuuliah,
lapooran Mahasisswa, laporann Monitor Query,
Q
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laporan Monitor Absen
A
Doseen, laporann
Monitor Absen Mahasiswaa, laporann
Monitor Absen Mahaasiswa Per MK.
M
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Gambar 20.. Laporan Monitor
M
Queryy

Gam
mbar 21. Lapporan Monittor Absen Dosen
G
Gambar
17. Laporan Doosen

Gam
mbar 18. Lap
poran Mata Kuliah

Gambar 22. Laporan Monitor Absenn
Mahasiswaa

Gaambar 19. Laaporan Mahaasiswa

Gambar 23. Laporan Monitor Absenn
Maahasiswa per MK
Laporan dalam benntuk pivot juga
bisaa dihasilkaan dalam prototype ini.
Pem
mbuatan pivvot berdasarrkan pada table
yangg akan dibuaat pivotnya yaitu
y
dengann cara
menngaktifkan leebih dahulu table yang akan
dibuuat pivotnya..
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Pivot jumlah
h kelas di bawah inii
menunjukkkan jumlah
h kelas per mata
m kuliah.

Gaambar 24. Piivot Jumlah Kelas
Pivot
Mon
nitor
Queery
dibuatt
berdasarkkan Tabel Monitor Query
Q
untukk
menghasilkan inform
masi jumlah kelas untukk
semua mata
m kuliah yang
y
diampuu oleh setiapp
dosen seerta jumlah mahasiswa yang tidakk
hadir dalam kelas yan
ng bersangkkutan.

Gam
mbar 25. Piv
vot Monitor Query
Tampilann lain dalam
m pivot Moonitor Queryy
seperti di
d bawah ini,
i
untuk memberikan
m
n
informasi tentang satu
s
mata kuliah
k
yangg
diampu oleh oleh satu orang dosen dann
jumlah mahasiswa
m
yaang tidak hadir.
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Gam
mbar 26. Pivvot Monitor Query per Mata
M
Kuliah

B V. KESIM
MPULAN DAN
D
SARAN
N
BAB
5.1 Kesimpulan
Prototyppe aplikasi monitoring
m
yang
telahh dibuat dihharapkan maampu menanngani
pekeerjaan monnitoring peerkuliahan yang
dilakkukan secarra rutin setiaap hari. Sehiingga
setiaap
mingggu
staf
jurusan
d
dapat
mem
mberikan lapporan monitooring perkuliiahan
kepaada Ketua Jurusan.
J
Dann Ketua Jurrusan
dapaat mengambbil keputusaan untuk tiindak
lanjuut berikutnnya berdaasarkan lapporan
terseebut, sepertii memberi peringatan keepada
doseen dan maahasiswa yaang sering tidak
hadiir. Oleh karrena itu jugga laporan yang
dihaasilkan tidakk hanya dallam bentuk table
tetappi juga dalaam bentuk pivot
p
yang dapat
d
mem
mbantu
m
mempercepat
t
pengam
mbilan
kepuutusan.

5.2 Saran
Prototipee aplikasi monitoring inii bisa
dikeembangkan menjadi
m
apllikasi monittoring
denggan mengguunakan bahaasa pemrograaman
dataabase lain yang lebihh baik, kaarena
prottotype ini haanya berfunggsi sebagai dasar
atauu alat peraancangan daatabase sebbelum
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dibuat pemrogramannya. Dan diharapkan
program aplikasi yang dihasilkan menjadi
lebih optimal.
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