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Hubungan Manajemen Waktu dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember (Correlation between Time 

Management and Learning Achievement of Nursing Student in University of 

Jember) 

 

Sintya Ayu Puspitasari 

Faculty of Nursing University of Jember 

 

ABSTRACT 

Learning achievement is someone’s capability after to learning process. Results 

of the success achieved by someone usually denoted by the value or rate.  One of 

the factors to influence of learning achievement is time management. The purpose 

of this study was to determine the correlation between time management with 

learning achievement of nursing student at University of Jember. This study was 

quantitive study with cross sectional method. The samples used were 256 students 

conducted use stratified random sampling technique. The results showed that 136 

nursing students (53,1%) had a good of time management and 120 (46,9%) had a 

bad af time management, for learning achievement results 171 nursing students 

(66,8 %) had a satisfied of learning achievement, 40 nursing students (15,6%)had 

good of learning achievement, 41 nursing students (17,6%)had a very satisfied of 

learning achievement and 4 nursing students (1,6%)had a with compliments of 

learning achievement. Spearman rank correlation test result there was no 

correlation between time management and learning achievement (p- value = 

0,610 ; α = 0,05). This study could be used for nursing students for self-evaluation 

to improve their learning to achieve a maximum results. 

 

 

Keywords: time management, learning achievement, nursing student 
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RINGKASAN  

 

Hubungan Manajemen Waktu dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember; Sintya Ayu Puspitasari, 

132310101049, Program Studi Sarjana Keperawatan 

 Prestasi belajar merupakan sebuah hasil yang dilakukan mahasiswa dalam 

pencapaian suatu pembelajaran yang dapat dilihat dengan nilai atau angka. 

Prestasi belajar merupakan suatu tolak ukur kemampuan mahasiswa selama proses 

pembelajaran. Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Mendapatkan hasil belajar yang optimal dapat dilakukan dengan 

mengkaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi belajar pada 

mahasiswa keperawatan. Manajemen waktu diperlukan oleh mahasiswa dalam 

melakukan suatu perencanaan, penjadwalan dan melaksanakan. Mengelola waktu 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar yang optimal.  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan manajemen waktu 

dengan prestasi belajar mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan metode cross sectional. Sampel 256 

mahasiswa keperawatan Universitas Jember mulai dari angkatan 2014, 2015 dan 

2016. Tekhnik sampling yang digunakan pada penelitian ini stratified random 

sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan karakteristik responden, 

kuesioner manajemen waktu dan data primer IPK mahasiswa. Uji statistik yang 

digunakan adalah spearman rank dengan tingkat kepercayaan 95%. 

 Hasil analisis data didapatkan, 136 responden (53,1%) memiliki 

manajemen waktu yang baik dan 120 responden (46,9%) memiliki manajemen 

waktu yang kurang baik. Diketahui pula kategori prestasi belajar, 4 responden 

(1,6%) memiliki kategori dengan pujian, 40 responden (15,6%) kategori baik, 41 

responden (17,6%) kategori sangat memuaskan dan 171 responden (66,8%) 

kategori memuaskan. Hasil uji statistik spearman rank menunjukkan nilai p value 

lebih besar dari nilai alpha sehingga Ho diterima artinya tidak ada hubungan 

antara manajemen waktu dengan prestasi belajar.  
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 Kesimpulan dari penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan memiliki 

manajemen waktu yang sudah baik sehingga mahasiswa dapat mengoptimalkan 

proses belajarnya sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai referensi bagi institusi pendidikan khususnya keperawatan 

dalam mengevaluasi prestasi belajar pada mahasiswa. Penelitian ini dapat menjadi 

mahasiswa meningkatkan prestasi belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.   
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tugas utama dari seorang mahasiswa adalah belajar. Prestasi merupakan 

suatu bukti keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai 

beban yang dicapai (Kristini dan Mere, 2010). Prestasi belajar merupakan nilai 

yang dapat menggambarkan mahasiswa dalam pencapaian penguasaan ilmu setiap 

mata kuliah (Kusbiantoro, 2014). Prestasi belajar bagi mahasiswa sangat penting, 

karena prestasi belajar merupakan suatu tolak ukur keberhasilan mahasiswa 

selama masa studi (Santya, 2016). Prestasi belajar mahasiswa yang menurun dapat 

mempengaruhi masa studinya (Widyatmoko, 2014).  

Hasil prestasi belajar merupakan hasil upaya mahasiswa dalam pencapaian 

pembelajaran program studi (Nanda, 2017). Hasil pencapaian pembelajaran 

mahasiswa dapat dilihat dengan hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap 

semester dapat dikatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil 

pencapaian pembelajaran pada akhir program studi dapat dikatakan dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) (Pedoman Pendidikan Universitas Jember, 2017). Tinggi 

rendahnya hasil pencapaian prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

faktor yang muncul dalam diri mahasiswa seperti faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan, sedangkan faktor eksternal dari prestasi belajar 

seperti keluarga, masyarakat dan sekolah  (Slameto, 2010).  

Standar penilaian prestasi belajar mahasiswa sebagai berikut IPK 2,00-

2,75 masuk dalam kategori baik, IPK 2,76-3,25 masuk dalam kategori 
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memuaskan,  IPK 3,26-3,50 masuk dalam kategori sangat memuaskan dan IPK 

3,51 – 4,00 masuk dalam kategori dengan pujian (Pedoman Pendidikan 

Universitas Jember, 2017). Mahasiswa diharapkan dengan adanya standarisasi 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat belajar lebih rajin sehingga mahasiswa 

mampu bersaing dengan zaman yang terus maju dan berkembang. Mahasiswa 

diharapkan dengan adanya standarisasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

mahasiswa dapat mengatur waktunya dengan baik (Rusyadi, 2012).  

Mahasiswa yang memiliki pengaturan waktu yang baik dapat memberikan 

keuntungan bagi mahasiswa tersebut, yaitu dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan secara bersamaan (Andari dan Nugraheni, 2016). Mahasiswa harus 

memiliki keterampilan dalam memanajemen waktu seperti membuat jadwal 

kegiatan harian, memprioritaskan tugas berdasarkan kepentingannya dan mampu 

melakukan semua aktivitasnya secara terorganisir (Puspitasari, 2013). Mahasiswa 

juga memiliki beban tiap semester yang mengharuskan mahasiwa harus pintar 

dalam manajemen waktu (Aprilia, 2016). Beban studi maksimum yang dapat 

diprogram mahasiswa ketika menempuh studi yaitu 24 sks dengan IP ≥ 3, beban 

studi 21 sks dengan IP 2,50 – 2,99, beban studi 18 sks IP 2,00 – 2,49, beban studi 

15 sks IP 1,5 – 1,99 dan beban studi 12 sks IP < 1,5 (Pedoman Pendidikan 

Universitas Jember, 2017).  

 Beban sks yang dimiliki mahasiswa berbeda – beda, semakin banyak sks 

yang di tempuh mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat memiliki manajemen 

waktu yang baik (Akmal, 2013). Manajemen waktu yang baik yaitu dengan 

mengelola waktu dan menentukan prioritas khususnya dalam kegiatan akademik, 
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salah satu contohnya mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan dapat 

mengatur waktu ketika ujian (Fitriah, 2014). Mahasiswa yang mempunyai 

manajemen waktu yang baik akan menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu 

yang telah direncanakan, sehingga prestasi belajarnya akan bertambah baik 

(Rusyadi,  2012). Mahasiswa akan melaksanakan kegiatan akademiknya secara 

teratur dan memanfaatkan semua waktu yang telah ditentukan sehingga kegiatan 

tersebut dapat terlaksana dengan baik (Gasim, 2016).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eldeeb dan Eldosky (2016) di 

Universitas Jazan mengenai manajemen waktu mahasiswa keperawatan semester 

3 dan semester 8 didapatkan hasil bahwa dari 90 mahasiswa (45 mahasiswa 

semester 3 dan 45 mahasiswa semester 8) didapatkan bahwa sebanyak  60 

mahasiswa (66,7%) termasuk dalam kategori mahasiswa yang rendah dan 

sebanyak 30 mahasiswa (33,3%) dalam kategori manajemen waktu yang sedang, 

dan tidak ada mahasiswa yang masuk dalam kategori manajemen yang tinggi. 

Manajemen waktu mahasiswa keperawatan dapat dikatakan masih rendah atau 

kurang mampu membagi waktunya untuk belajar. Manajemen waktu yang buruk 

akan berakibat pada prestasi belajar mahasiswa yang rendah. Penelitian yang 

dilakukan di Universitas Muhammdiyah Surakarta Fakultas Psikologi oleh 

Rusyadi (2012), menjelaskan bahwa manajemen waktu merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi  belajar mahasiswa. Prestasi belajar 

yang rendah disebabkan oleh manajemen waktu dengan 51,7% dan 48,3% faktor 

lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa.  
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Penggunaan waktu yang efektif dapat membantu mahasiswa keperawatan 

untuk mencapai keseimbangan antara tugas, organisasi, praktikum dan kehidupan 

pribadi (Andari dan Nugraheni, 2016). Mahasiswa yang mempunyai manajemen 

waktu yang baik akan berdampak pada hasil akademik yang memuaskan, 

sedangkan mahasiswa yang gagal dalam manajemen waktu akan sulit mencapai 

tujuan yang diinginkan, tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan 

prestasi belajar akan menurun (Aprilia, 2016). Tuntutan untuk mendapatkan 

prestasi belajar yang memuaskan, mahasiswa harus belajar giat dan dapat 

mengatur waktunya dengan baik walaupun dihadapkan dengan kendala yang 

dapat berhubungan dengan pengaturan jadwal kuliah mahasiswa (Puspitasari, 

2013).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Jember (PSIK UNEJ), diketahui bahwa setiap 

mahasiswa diwajibkan untuk aktif dalam organisasi yang ada, baik untuk menjadi 

anggota Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa 

(BPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ataupun aktif terlibat dalam kepanitiaan 

yang dibentuk oleh BEM. Hal ini menyebabkan mahasiswa PSIK UNEJ dituntut 

untuk memiliki manajemen waktu yang baik untuk menyesuaikan kegiatan 

didalam dan diluar perkuliahan. Manfaatan mahasiswa mengikuti sebuah 

organisasi yaitu mahasiswa dapat melatih dirinya sebagai seorang pemimpin, 

meningkatkan kemampuan berkomunikas dan menambah wawasan, namun terlalu 

sibuk dengan kegiatan organisasi akan berdampak buruk bagi mahasiswa yang 

tidak pintar membagi waktu, karena kuliah dan belajarnya akan terbengkalai.  
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Studi pendahuluan yang dilakukan di Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas Jember pada 20 mahasiswa keperawatan angkatan 2014, 2015 dan 

2016 untuk melihat gambaran manajemen waktu dan prestasi belajar mahasiswa 

keperawatan yang menempuh sarjana. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada 20 mahasiswa dari angkatan 2014, 2015, dan 2016 didapatkan 

bahwa mahasiswa yang mempunyai jadwal harian sebanyak 55% dan sisanya 

tidak mempunyai jadwal harian. Responden yang membuat jadwal harian tidak 

semuanya melakukan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan, karena kegiatan 

bisa berubah – ubah sewaktu waktu. Mahasiswa yang tidak memiliki jadwal 

kegiatan lebih suka merencanakan kegiatan atau aktivitas sehari – harinya diluar 

perencanaan, adanya jadwal harian akan terasa lebih rumit untuk mengatur jadwal 

apabila tidak sesuai, malas untuk membuat jadwal harian, tidak membuat jadwal 

harian karena sudah terbiasa dengan kegiatan yang akan dilakukan dan mahasiswa 

terkadang tidak tahu apa yang harus ditulis di jadwal kegiatanya. Rata – rata 

indeks prestasi akademik mahasiswa keperawatan angkatan 2014 adalah 2,98, rata 

– rata indeks prestasi akademik angkatan 2015 adalah 2,94 dan rata – rata indeks 

prestasi akademik angkatan 2016 adalah 3,03. Hasil wawancara dengan 20 

responden terkait Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), diketahui bahwa 60% 

mahasiswa termasuk kategori Indeks Prestasi Kumulatif memuaskan dan sisanya 

40% termasuk golongan Indeks Prestasi Kumulatif dengan memuaskan.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan uraian masalah diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan manajemen waktu dengan 

prestasi belajar mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember.  
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1.2 Rumusan Masalah  

    Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah ada hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar 

mahasiswa keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember ? 

 

1.3   Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

          Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui anatara manajemen waktu 

dengan  prestasi belajar mahasiswa keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas Jember.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi manajemen waktu mahasiswa keperawatan Program 

Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember;  

b. Mengidentifikasi prestasi belajar mahasiswa keperawatan Program Studi 

Ilmu Keperawatan Universitas Jember ; 

c. Menganalisis hubungan manajemen waktu dengan prestasi belajar 

mahasiswa keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Jember; 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti  

         Manfaat bagi peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

mengenai teori dan cara mengetahui gambaran manajemen waktu dan prestasi 

belajar serta hubungan manajemen waktu dengan prestasi belajar  mahasiswa 

keperawatan Universitas Jember. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi Pendidikan 

         Manfaat yang dapat diperoleh bagi instansi pendidikan adalah tambahan 

referensi dan pengembangan penelitian mengenai hubungan manajemen waktu 

dan prestasi belajar mahasiswa keperawatan, serta sebagai pedoman untuk 

mengevaluasi manajemen waktu mahasiswa keperawatan. 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa 

         Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari penelitian ini yaitu mahasiswa 

mampu mengevaluasi manajemen waktu mahasiswa saat membagi waktunya dan 

diharapkan mahasiswa dapat meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akademik 

yang tinggi.  
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1.5 Keaslian Penelitian  

    Penelitian terdahulu berjudul Hubungan Antara Manajemen Waktu Dengan 

Prestasi Belajar Pada Mahaiswa. Penelitian tersebut dilakukan kepada Mahasiswa 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2009. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara manajemen waktu dan prestasi 

belajar. Jumlah populasi sebanyak 66 mahasiswa dengan teknik incidental 

purposive non random sampling. Penilitian terdahulu berbeda dengan penelitian 

saat ini. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terletak pada lokasi 

penelitian, waktu penelitian. Penelitian kali ini berjudul “Hubungan Manajemen 

Waktu Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Keperawatan Universitas 

Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

manajemen waktu dengan prestasi belajar  pada mahasiswa Keperawatan 

Universitas Jember.  
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian 

Variabel Penelitian Sebelumnya Penelitian Sekarang 

Judul Penelitian  Hubungan Antara Manajemen 

Waktu dengan Prestasi 

Belajar pada Mahasiswa  

Hubungan Manajemen 

Waktu dengan Prestasi 

Belajar Mahasiswa 

Keperawatan  Universitas 

Jember 

Tempat Penelitian  Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta  

Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas 

Jember  

Tahun Penelitian  2012 2017 

Tujuan  Penelitian ini bertujuan 

mengetahui hubungan antara 

manajemen waktu dan 

prestasi belajar  

Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui antara 

manajemen waktu dengan  

prestasi belajar mahasiswa 

keperawatan Program Studi 

Ilmu Keperawatan 

Universitas Jember. 

Sampel 66 256 

Variabel Independen Manajemen Waktu Manajemen Waktu  

Variabel Dependen Prestasi Belajar Mahasiswa Prestasi Belajar Mahasiswa 

Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas 

Jember 

Peneliti  Sofyan Hasan Rusyadi  Sintya Ayu Puspitasari  

Design Penelitian Cross Sectional Cross sectional  

Teknik Sampling Incidental puposive non 

random sampling  
Stratified random 

sampling 

Teknik Analisa Data  Uji korelasi product moment Uji Spearman 

Hasil  Faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar ialah 51,7% 

dari manajemen waktu 

mahasiswa dan 48,3% faktor 

lain yang mempengaruhi 

prestasi belajar mahasiswa 

seperti minat, lingkungan, 

bakat dll 

 

Tidak ada hubungan antara 

manajemen waktu dengan 

prestasi belajar dengan nilai 

p-value = 0,610 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Prestasi Belajar 

2.1.1 Definisi Belajar 

        Belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan dalam hidupnya, perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, nilai – 

nilai, keterampilan dan sikap (Kuswaningrum, 2013). Proses belajar dilakukan 

secara sadar untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan baik 

lainnya (Nanda, 2017). Perubahan dalam diri seseorang berlangsung dengan 

sistematis dan tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena usaha individu 

sendiri. Kegiatan belajar yang dilakukan seseorang dengan teratur sebagai upaya 

meningkatkan pengetahuan dapat meningkatkan prestasi belajarnya (Triana, 

2011). Perubahan dalam belajar tidak hanya berkaitan dengan suatu penambahan 

ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bentuk sikap, harga diri, kecakapan, watak 

dan penyesuaian diri (Widyatmoko, 2014). Berdasarkan teori diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan dari diri seseorang 

untuk menjadi lebih baik, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang 

berbeda antara sebelum dan sesudah. 

2.1.2 Proses Belajar 

Proses merupakan suatu langkah dengan beberapa perubahan yang 

ditimbulkan sehingga mencapai hasil tertentu. Aktifitas belajar dapat berproses 

yang didalamnya terjadi suatu perubahan melalui fase yang saling berurutan. 

Proses pembelajaran akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara dosen 
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dengan mahasiswa untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan atau kegagalan 

dalam pencapaian prestasi belajar tergantung pada proses belajar yang dialami 

mahasiswa (Yusuf, 2013). Proses belajar mengajar akan mempengaruhi 

keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dengan prestasi belajar (Riyani, 2012). 

Tujuan dari proses belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang dari 

aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan psikomotorik (Mustamin, 2015). 

Terdapat tiga tahap fase proses belajar seseorang (Blais et al, 2006) 

a. Perolehan informasi 

Penerimaan informasi diterima oleh individu melalui pancaindra lalu 

diteruskan menuju otak. Penerimaan suatu informasi dapat menentukan suatu 

ide atau tindakan yang relevan dalam sebuah situasi tertentu.  

b. Pemrosesan informasi  

Pemrosesan informasi merupakan gabungan dari sebuah ide sehingga 

mempunyai kesamaan isi.  

c. Penggunaan informasi  

Informasi yang diperoleh dikaitkan dengan konsep untuk berpikir kritis dalam 

memecahkan suatu masalah.     

 

2.1.3 Pengertian Prestasi Belajar 

         Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai yang diperoleh dari kegiatan 

belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran (Handayani dan Tanjung, 2017). Prestasi belajar adalah hasil dari 

kemampuan yang diperoleh dari kegiatan belajar yang dilakukan, biasanya 
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dilambangkan dengan skor atau nilai (Samekto, Syafrudie dan Sutrisno, 2014). 

Pengukuran prestasi belajar mahasiswa ditetapkan dengan istilah UTS dan ujian 

akhir (UAS), diadakan evaluasi untuk mengetahui proses belajar dan 

pembelajaran mahasiswa selama pembelajaran. Hasil yang dicapai seseorang 

ketika mengerjakan tugas ditunjukkan dengan angka nilai (Rusyadi, 2012). Nilai 

yang diperoleh mahasiswa mempunyai ukuran standar untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang sudah diajarkan (Saragih 

dan Valentina, 2015).  

Prestasi belajar merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan 

kegiatan belajar, sebab kegiatan belajar merupakan suatu proses, sedangkan 

prestasi belajar merupakan salah sati output dari proses belajar (Puspitasari, 

2013). Prestasi belajar mahasiswa dapat diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(Saputro dan Pardiman, 2012). Proses belajar akan tampak pada kemapuan 

mahasiswa menguasai materi kuliah dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

proses belajar. Prestasi Belajar tidak hanya menunjukkan kemampuan mahasiswa 

sebagai hasil dari sebuah proses belajar, tetapi akan berguna untuk masa depan 

mahasiswa (Kusibiantoro, 2014). Mahasiswa dikatakan memiliki prestasi tinggi 

apabila mendapatkan peringkat atas dan dikatakan prestasi rendah apabila angka 

atau nilai dalam mata kuliah yang diiukuti menurun (Putri, 2016).  

 Pendapat diatas dapat disimpulkan prestasi belajar merupakan  hasil yang 

dicapai seseorang dalam kemampuan dalam penguasaan pengetahuan yang dapat 

dikembangkan dengan mata pelajaran yang dapat ditunjukkan dengan nilai yang 
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diberikan oleh dosen. Hasil yang diperoleh seseorang selama mengikuti mata 

pelajaran tersebut dapat ditunjukkan  dari tugas, ujian dan praktikum. 

2.1.4 Fungsi Prestasi Belajar  

         Menurut Ariyanti (2010), fungsi prestasi belajar yaitu ; 

a. Tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan mahasiswa ketika di masyarakat.  

b. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator oleh instansi pendidikan, kurikulum 

untuk kebutuhan masyarakat dan anak didiknya. Prestasi belajar yang dicapai 

mahasiswa menunjukkan sejauh mana mahasiswa dapat memahami 

materiyang telah disampaikan.  

c. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan indikator ekstern. Indikator intern 

merupakan prestasi belajar yang telah diraih sebagai tolak ukur dalam 

isntitusi pendidikan. Indikator ekstern merupakan tinggi rendahnya suatu 

prestasi belajar yang dapat dijadikan kesuksesan mahasiswa dalam 

masyarakat.  

d. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan. Prestasi 

belajar mampu dijadikan pendorong dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.  

2.1.5 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

        Slameto (2015) menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  
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1. Faktor Internal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Faktor itu meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan.  

a. Faktor Jasmaniah  

a) Faktor Kesehatan  

Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar 

akan terganggu jika kesehatan akan terganggu.  

b) Cacat Tubuh  

Mahasiswa yang mempunyai cacat tubuh akan mempengaruhi proses 

belajarnya. Misalnya seperti tuli, buta patah kaki, patah tangan dan lain 

– lain.  

b. Faktor Psikologis 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar menurut Nanda (2017) 

yaitu bakat, minat, motivasi, manajemen waktu dan kesiapan.  

a) Motivasi  

    Seseorang yang mempunyai motivasi yang besar akan berusaha dan 

tidak menyerah untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Berbeda 

dengan seseorang yang motivasinya kurang, mereka akan mudah putus 

asa sehingga mengalami kesulitan dalam belajarnya dan akhirnya 

prestasi belajarnya menurun.  

b) Minat  

Kegiatan yang diminati akan dilakukan terus – menerus dengan disertai 

rasa senang. Minat sangat besar pengaruhnya dengan prestasi belajar, 
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karena bila mahasiswa tidak menyukai pelajaran yang dipelajari, 

mahasiswa tersebut tidak akan belajar sebaik – baiknya.  

c) Bakat  

Bakat merupakan potensi yang dibawa sejak lahir. Kemampuan akan 

terealisasi jika berusaha degan belajar atau berlatih dengan giat. Jika 

mahasiswa belajar pelajaran sesuai dengan bakatnya, maka hasil dari 

belajarnya akan menjadi lebih baik.  

d) Manajemen Waktu 

Manajemen waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

internal yaitu dengan proses mengelola diri sendiri. Mengelola diri 

dapat diartikan dengan mengatur diri sendiri yaitu kemampuan untuk 

merencanakan, mendelegasikan, mengatur dan mengontrol dalam 

kehidupannya.  

e) Kesiapan 

Kesedian untuk memberi respons atau bereaksi. Kesiapan perlu 

diperhatikan dalam proses belajar karena jika siswa belajar maka sudah 

ada kesiapan hasil belajarnya akan lebih baik.  

c. Faktor Kelelahan 

Kelelahan dapat mempengaruhi prestasi belajar. Mahasiswa dapat belajar 

dengan baik  bila kondisinya  bebas dari kelelahan, karena kelelahan dapat 

membuat mahasiswa tidak mampu untuk berfikir (Kuswaningrum, 2014).  
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2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor luar yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa (Istiqomah, 2009).  

a. Keluarga  

Perhatian orang tua dapat mencapai prestasi belajarnya anak. Perhatian 

tersebut dapat berupa kasih sayang atau nasihat. Hubungan yang terjalin 

dengan baik akan menciptakan kondisi ketenangan, kedamaian, sehingga 

prestasi belajar anak dapat tercapai. Keluarga merupakan motivasi terbesar 

oleh seorang anak.  

b. Masyarakat  

Kegiatan mahasiswa dalam masyarakat dapat memberikan keuntungan 

bagi mahasiswa tersebut dalam perkembangannya. Kegiatan mahasiswa 

yang terlalu banyak di masyarakat akan menggangu proses belajarnya dan 

bila mahasiswa tersebut tidak mampu mengatur waktu akan merugikan 

dirinya sendiri.  

c. Sekolah 

Metode pembelajaran dikampus dapat menentukan prestasi belajar 

seseorang. Pembelajaran yang tepat dapat membantu untuk menciptakan 

situasi dan kondisi belajar. Metode pembelajaran yang baik akan menarik 

minat mahasiswa, sehingga perhatian mahasiswa tertuju pada mata kuliah 

tersebut dan dapat meningkatkan  prestasi belajarnya.   
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2.1.6 Cara Mengukur Prestasi Belajar 

Prestasi belajar mahasiswa dinilai untuk melihat mahasiswa telah 

menguasai materi yang diajarkan, hal tersebut dilihat melalui indeks prestasi 

mahasiswa. Penilaian dilakukan dengan ujian atau pengumpulan informasi untuk 

kepentingan penilaian yang dilakukan secara terus menurus dalam waktu kegiatan 

akademik (Widyatmoko, 2014). Indeks prestasi merupakan salah satu indikator 

penilaian keberhasilan studi yang dicapai mahasiswa dari kegiatan akademik yang 

diikuti, indeks prestasi terdapat dua macam yaitu indeks prestasi semester (IP) dan 

indeks prestasi kumulatif (IPK). Penilaian hasil belajar dilakukan berkala yang 

diambil melalui nilai tugas, pengamatan dosen dan hasil ujian (Nanda, 2017).  

 

2.1.7 Indeks Prestasi Kumulatif  

Indeks Prestasi Kumulatif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

mahasiswa. Perhitungan hasil belajar atau indeks prestasi kumulatif yang ada 

dalam buku Pedoman Pendidikan Universitas Jember sebagai berikut;   

Tabel  2.1 Indeks Prestasi Kumulatif Program Sarjana Universitas Jember 

  IPK Predikat 

 2,00 – 2,75 Baik  

Sarjana (S1) 2,76 – 3,25  Memuaskan  

 3,26 – 3,50 Sangat Memuaskan  

 3,51 – 4,00 Dengan Pujian (cumloude) 

Sumber : Pedoman Pendidikan Universitas Jember, 2017 
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2.2 Konsep Manajemen Waktu  

2.2.1 Definisi Manajemen Waktu  

        Manajemen waktu adalah kemampuan dalam melakukan perencanaan, 

penjadwalan dan melaksanakan tanggung jawab dengan pengelolaan waktu yang 

dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari – hari (Aprilia, 2016). Menggunakan 

waktu secara efektif dengan membuat perencanaan, prioritas dan tujuan untuk 

melaksanakan tanggung jawab dan mempunyai kontrol atas waktu serta keinginan 

(Santya, 2016). Manajemen waktu membutuhkan skill, alat dan teknik yang 

digunakan dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan suatu tugas dengan 

jangka waktu yang sudah ditentukan, seseorang perlu menggunakan secara baik, 

efektif dan efisien (Gea, 2014).  

Seseorang dapat mengatur waktunya dengan baik maka seseorang dapat 

mengelola apapun, keberhasilan dan kesuksesan akan mudah di dapat bila 

seseorang dapat menggunakan waktunya dengan baik. Pengelolaan waktu dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran untuk menyelesaikan sebuah tugas dan 

meningkatkan profesionalitas terhadap penggunaan waktu, melaksanakan 

penggunaan waktu dan pengawasan terhadap pengginaan waktu sehingga dapat 

meningkatkan keprofesionalan (Rohadi, 2008). Seseorang individu harus mampu 

mengatur dirinya dengan menggunakan waktu dalam menentukan tujuan dan 

prioritas, membuat suatu perencanaan dan pengontrolan terhadap waktu (Gasim, 

2016). Teori – teori di atas dapat disimpulkan manajemen waktu adalah seseorang 

yang mampu merencanakan waktunya untuk menetapkan kebutuhan dan 

keinginan dengan menyusun segi urutan berdasarkan kepentingannya, sehingga 
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seseorang tersebut dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan dapat 

mengoptimalkan waktunya.  

2.2.2 Aspek – Aspek Manajemen Waktu  

         Aspek – aspek dalam manajemen waktu ialah (Puspitasari, 2013) 

a. Penentuan tujuan dan prioritas 

Penetapan tujuan dan prioritas dikaitkan dengan sesuatu yang ingin 

dicapai untuk memperoleh dan membuat prioritas dari tugas yang 

penting untuk mencapai tujuan.  

b. Mekanisme dan manajemen waktu  

Aspek ini meliputi proses dari rencana yang akan dilakukan. 

Perencanaan dan penjadwalan membuat pekerjaan selesai tepat waktu, 

fungsi untuk membuat jadwal kegiatan dalam keseharian adalah dapat 

menghindari kegiatan yang bertabrakan, menghindari kelupaan dan 

mengurangi ketergesaan (Santaya, 2016). 

c. Kontrol terhadap waktu 

Kontrol terhadap waktu yaitu dapat bertanggung jawab atau mengontrol 

diri sendiri dalam penggunaan waktu untuk kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan. Kontrol waktu dengan sikap positif akan mendukung dalam 

dirinya untuk pribadi yang disiplin, sedangkan dengan sikap negatif 

akan lebih memperburuk keadaan dirinya sendiri.  
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2.2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Waktu  

        Manajemen waktu seseorang bisa berbeda – beda tergantung faktor – faktor 

yang mempengaruhi manajemen waktu seseorang, faktor – faktor tersebut antara 

lain (Santya, 2016) ; 

a. Jenis Kelamin 

Menurut Alkhatib (2014), mahasiswa perempuan lebih dapat 

memanajemen waktu dibandingkan laki – laki. Hal ini dibuktikan 

dengan penelitiannya berjudul “Time Management and Its Relation to 

Students’ Stress, Gender and Academic Achievement among Sample of 

Students at Al Ain University of Science and Technology, UAE”. 

Mahasiswa perempuan lebih mengisi waktu luangnya dengan hal yang 

bermanfaat seperti mengerjakan pekerjaan ringan daripada bersantai, 

berbeda dengan laki – laki yang mengisi waktu luangnya dengan tidur 

atau bersantai. Perempuan melakukan dengan menggunakan 

perencanaan dan laki – laki cenderung membuat rencana jangka 

panjang.  

b. Pendelegasian Tugas 

Sifat kurang percaya pada orang lain dan ingin semua pekerjaan selesai 

dengan sempurna akan membuat waktu tersita lebih banyak. Tugas 

yang diaangap tidak utama dapat dilakukan oleh orang lain atau 

dilakukan pendelegasian kepada orang lain, hal tersebut dapat 

meringankan pekerjaan dan waktu dapat melakukan hal yang lebih 

berkualitas (Gasim, 2016). 
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c. Motivasi  

Motivasi merupakan suatu upaya dalam meningkatkan dorongan dalam 

diri untuk mewujudkan suatu pencapaian tujuan tertentu. Mahasiswa 

yang mempunyai motivasi yang tinggi akan memiliki manajemen waktu 

yang baik karena adanya dorongan dalam dirinya (Kusuma, 2008).  

d. Aktivitas diluar kuliah  

Organisasi dan mahasiswa tidak dapat dipisahkan karena keduanya 

bagian dari perjalan kehidupan mahasiswa. Mahasiswa yang sibuk 

dengan aktivitas organisasi kebanyakan lupa dengan aktivitas 

belajarnya. Beban yang dirasakan mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi akan kesulitan dalam pengelolaan waktu, salah satu 

contohnya organisasi merupakan kewajiban yang harus diikuti untuk 

syarat lulus ujian (Santya, 2016).  

2.2.4 Indikator Manajemen Waktu   

Aprillia (2016) menjelaskan terdapat 4 komponen dalam  manajemen waktu 

antara lain ; 

1. Penetapan Tujuan dan Prioritas  

Membuat data aktivitas dan menemtukan skala prioritas dari setiap 

pekerjaan, aktivitas yang paling penting atau mendesak letakkan di atas 

daftar untuk segera dikerjakan.  
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2. Perencanaan dan Penjadwalan 

Penjadwalan untuk mengontrol atau mengatur waktu dapat 

menggunakan daftar harian, mingguan atau bulanan dan mengerjakan 

sesuai dengan yang dijadwalkan. 

3. Kemampuan Mengendalikan Waktu 

Keyakinan individu dapat menggunakan waktu secara efisien dan 

efektif, sehingga tidak menunda tugas untuk segera diselesaikan.  

4. Preferensi untuk Terorganisir 

Menggunakan catatan dalam penggunaan waktu, dapat mengevaluasi 

penggunaan waktu yang telah dilakukan agar manajemen waktunya 

dapat berjalan sesuai yang direncanakan atau dijadwalkan. 

Fitriah (2014) mengatakan bahwa terdapat tiga indikator manajemen 

waktu antara lain ; 

1. Perencanaan Jangka Pendek  

  Perencanaan yang muncul untuk mencakup item yang memerlukan 

jangka pendek, seperti membuat jadwal harian atau mingguan. 

Mahasiswa dapat membuat agenda atau jadwal harian untuk mengatur 

jadwal kegiatan sehari harinya.   

2. Sikap Terhadap Waktu  

  Sikap waktu berhubungan dengan bagaimana mahasiswa merasakan 

efisiensi terhadap waktu yang digunakan, bagaimana mengontrol waktu 

dan bagaimana mengatur diri sendiri. Mahasiswa diharapkan tidak 

membuang – buang waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat, 
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diharapakan mampu bertanggung jawab terhadap waktu yang dia 

miliki.  

3. Perencanaan Jangka Panjang 

  Perencanaan jangka panjang yang berhubungan dengan pengaturan 

tujuan jangka panjang, sehingga diperlukan pengorganisasian dengan 

baik. Mahasiswa dapat membuat perencanan untuk beberapa bulan 

kedepan untuk mengatur kegiatanya.  

 

2.2.5 Cara Mengukur Manajemen Waktu  

Hasil penelusuran didapatkan dua instrumen untuk pengkajian manajemen 

waktu yaitu dengan menggunakan alat ukur Time Management Questionnaire 

(TMQ) dan Collage Student Experiences Questinnaire (CSEQ) menurut Alay dan 

Kocak, 2002 dalam Fitriah 2014. Time Management Questionnaire dikembangkan 

untuk mengukur manajemen waktu kepada mahasiswa dengan skala Likert. Time 

Management Questionnaire mempunyai 3 sub: perencanaan  jangka pendek, sikap 

terhadap waktu dan perencanaan jangka panjang.  
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2.3 Hubungan Manajemen Waktu dengan Prestasi Belajar Mahasiswa 

     Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga kita memerlukan 

manajemen waktu untuk menjalankan kegiatan sehari – hari, sehingga diharapkan 

mahasiswa memiliki pengaturan jadwal dalam kegiatan sehari hari (Rusdi, 2015). 

Mahasiswa yang kurang memahami manajemen waktu dapat ditandai dengan 

perencanaan yang tidak terorganisasi, tidak ada tujuan dan kurang disipin dalam 

waktu (Fajaryanti,2016). Kemampuan manajemen waktu dapat dilatih kepada 

siapapun, dengan menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab sehingga 

mahasiswa mampu mencapai target belajar dengan hasil yang memuaskan (Andari 

dan Nugraheni, 2016). 

Manajemen waktu tidak hanya mengacu kepada pengelolaan waktu, tetapi 

bagaimana individu memanfaatkan waktu dan mampu menentukan prioritas dari 

berbagai tugas (Sandra dan Djalali, 2013). Mahasiswa merasa dirinya kesulitan 

dalam menentukan prioritas, sehingga selalu mengeluh dengan adanya tugas yang 

menumpuk, mereka tidak memahami bahwa manajemen waktu yang buruk 

merupakan penyebabnya (Shafira, 2014). Peran manajemen waktu sangat penting 

untuk kegiatan belajar, karena manajemen waktu merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa (Santya, 2016). Melakukan 

manajemen waktu dapat mengontrol diri terhadap kekurangan yang dimiliki 

mahasiswa dalam kegiatan belajar (Puspitasari, 2013). Setiap mahasiswa memiliki 

manajemen waktu yang berbeda antara mahasiswa satu dengan yang lain, 

perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi proses belajar sehingga prestasi 

belajar yang didapatkan juga berbeda (Rusyadi, 2012).  
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Mahasiswa ketika mengikuti suatu proses belajar memiliki keinginan 

mencapai suatu hasil yang diharapkan, hasil yang diharapkan mahasiswa disebut 

dengan prestasi belajar mahasiswa (Fasikhah dan Fatimah, 2013). Prestasi belajar 

digunakan mahasiswa sebagai tolak ukur keberhasilan mahasiswa selama proses 

belajar yang sudah ditentukan, keberhasilan prestasi belajar ditandai dengan 

adanya indeks prestasi yang didapatkan setiap semester (Nanda, 2017). Indeks 

prestasi diperoleh melalui proses selama kuliah dan diukur dengan tugas yang 

diberikan dosen, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan keaftifan dikelas 

(Widyatmoko, 2014). Kegagalan mahasiswa dalam proses belajar contohnya 

seperti tidak dapat membagi waktunya antara belajar dengan aktivitas 

organisasinya ataupun permasalahan pribadinya akan berdampak kepada prestasi 

belajar mahasiswa tersebut (Saragih dan Valentina, 2015). Mahasiswa diharapkan 

memiliki disiplin waktu, agar tertanam dalam diri mereka untuk berprestasi 

(Fajaryanti, 2016). Prestasi belajar mahasiswa sesuai dengan tingkat keberhasilan 

dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang dapat dilihat dalam bentuk nilai 

setelah mahasiswa menjalani proses belajar, hasil evaluasi dapat memperlihatkan 

tinggi rendahnya hasil yang diperoleh mahasiswa (Widyatmoko, 2014).  

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

2
6
 

2.4 Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen Waktu  Proses belajar 

 

 

Prestasi belajar  

Faktor yang 

mempengaruhi 

Manajemen waktu  

1. Jenis kelamin  

2. Usia  

3. Pendelegasian 

Tugas 

4. Motivasi  

 

(Puspitasari, 2013) 

 

Faktor – Faktor  yang 

mempengaruhi Prestasi Belajar  

1. Internal 

a. Faktor Jasmaniah 

b. Faktor Psikologis 

c. Faktor Kelelahan  

2. Eksternal 

a. Keluarga 

b. Masayarakat  

c. Sekolah 

(Ariyanti, 2010) 

 

 

 

Indikator Manajemen Waktu  

1. Perencanaan Jangka Pendek  

2. Sikap Terhadap Waktu 

3. Perencanaan Jangka Panjang 

(Fitriah, 2014) 

 

 

Indikator  Prestasi Belajar 

1. Indeks Prestasi Semester 

2. Indeks Prestasi Kumulatif 

(Nanda, 2017) 

 

Mahasiswa memiliki 

tanggung jawab 

terhadap kuliah, 

praktikum, tugas dan 

organisasi 
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3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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Indikator Manajemen Waktu  

1. Perencanaan Jangka 
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2. Sikap Terhadap 

Waktu 
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(Fitriah, 2014) 

 

Prestasi Belajar  

Indikator Prestasi Belajar  

1. Indeks Prestasi Semester 

2. Indeks Prestasi Kumulatif 

( Nanda, 2017) 

Manajemen Waktu 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

      Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014). Jawaban tersebut didasarkan pada teori 

yang relevan, belum pada fakta – fakta empiris yang diperoleh dengan 

pengumpulan data. Jawaban  penelitian, perkiraan sementara, dugaan, atau dalil 

sementara yang kebenarannya akan dibuktikan pada suatu penelitian 

(Notoatmodjo, 2012). Hipotesis Ha digunakan ketika terdapat prasangka peneliti 

berdasarkan penelitian sebelumnya (Arikunto, 2010). Hipotesis pada penelitian ini 

adalah Ha diterima yaitu terdapat hubungan manajemen waktu dengan prestasi 

belajar mahasiswa keperawatan Universitas Jember.  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


45 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1    Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum 

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen 

waktu dengan prestasi belajar mahasiswa keperawatan Universitas Jember. 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember 

di jalan Kalimantan Nomor 37 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember pada 

tanggal 8, 9, 10, 13, dan 14 November Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas Jember merupakan suatu instansi pendidikan tinggi negeri dengan 

memiliki dua tahap program pendidikan yaitu pendidikan akademik dan 

pendidikan profesi. 

Pendidikan akademik keperawatan mengajarkan teori dan konsep 

keperawatan yang nantinya akan lulus dengan gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep). 

Mahasiswa akademik keperawatan dibagi menjadi dua yaitu mahasiswa reguler 

dan mahasiswa program khusus. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa 

akademik reguler dari angkatan 2014, 2015 dan 2016. Jumlah mahasiswa 

angkatan 2014, 2015 dan 2016 yang masih berstatus aktif berjumlah 714 

mahasiswa. Penelitian dilakukan dengan sampel sebanyak 256 mahasiswa. 

5.1.2 Analisa Deskriptif 

a. Karakteristik responden

Analisis deskriptif untuk data karakteristik responden dibuat berdasarkan 

jenis kelamin pada responden di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Jember. Analisis deskriptif merupakan cara analisis untuk menggambarkan data 
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yang sudah terkumpul sebagaimana tanpa adanya membuat kesimpulan yang 

sudah berlaku secara umum (Setiadi, 2007).  

Tabel 5.1 Karakteristik Mahasiswa Keperawatan PSIK Universitas Jember 

berdasarkan Jenis Kelamin dan Angkatan (n = 256 ) 

 

Karakteristik 

Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Laki - laki 

2. Perempuan  

 52 

204 

20,3 

79,7 

Total 256 100 

1. 2014 

2. 2015 

3. 2016 

  45 

110 

101 

17,6 

   43 

39,5 

Total  256 100 

 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan distribusi frekuensi jenis kelamin 

didapatkan hasil dari 256 mahasiswa sebanyak 52 mahasiswa (20,3%)  berjenis 

kelamin laki – laki, sedangkan 204 mahasiswa (79,7%) berjenis perempuan. 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan tahun angkatan dapat 

diketahui angkatan tahun 2014 sejumlah 45 mahasiswa (17,6%), angkatan tahun 

2015 sejumlah 110 mahasiswa (43%)  dan angkatan tahun 2016 sejumlah 101 

mahasiswa (39,5%).  

b. Manajemen Waktu  

Hasil penelitian tentang variabel manajemen waktu dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 5.2   Distribusi frekuensi responden berdasarkan variabel manajemen waktu 

pada mahasiswa Keperawatan Universitas Jember pada bulan 

November 2017 (n = 256) 

 

No Manajemen Waktu Frekuensi  Persentase (%) 

1 

2 

Baik 

Kurang Baik 

136 

120 

53,1 

46,9 

 Total 256 100  
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 Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat jika sebagian besar responden memiliki 

manajemen waktu yang baik 136 responden  (53,1%). Sebanyak 120 responden 

(46,9%) pada kategori manajemen waktu yang kurang baik. Hasil dari penelitian 

didapatkan sebagian besar responden mahasiswa PSIK Universitas Jember 

memliki manajemen yang baik. Mahasiswa yang tidak mampu memanajemen 

waktu yaitu mahasiswa yang suka membuang – buang waktu luangnya dengan 

kegiatan yang tidak bermanfaat, suka menunda – nunda tugas sehingga tugas tidak 

dapat selesai sesuai dengan deadline dan tidak mempunyai skala prioritas setiap 

tugas yang mahasiswa kerjakan.  

Tabel 5.3   Distribusi Frekuensi Responden Mahasiswa Keperawatan berdasarkan 

Manajemen Waktu tiap Subvariabel di PSIK Universitas Jember (n = 

256 ) 

 

Sub Variabel Manajemen Waktu 
Baik  Tidak Baik Total 

n % n % 

Perencanaan Jangka Pendek 

Sikap Waktu 

Perencanaan Jangka Panjang 

154 

179 

134 

60,2 

69,9 

52,3 

102 

  77 

122 

39,8 

30,1 

47,7 

256 

256 

256 

 

Manajemen waktu memiliki 3 indikator yaitu perencanaan jangka pendek, 

sikap waktu dan perencanaan jangka panjang. Subvariabel sikap waktu memiliki 

presentase lebih besar 69,9% dalam manajemen waktu yang baik dan memliki 

presentase paling rendah dalam manajemen waktu yang tidak baik 30,1% 

dibandingkan dengan subvariabel perencanaan jangka penden dan subvariabel 

perencanaan jangka panjang.  
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Tabel 5.4   Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dengan  manajemen 

waktu pada mahasiswa Keperawatan Universitas Jember pada bulan 

November 2017 (n = 256) 

Jenis Kelamin Kategori Manajemen Waktu Total 

Baik % Kurang Baik %  

Laki – laki  

Perempuan 

  25 

111 

48,07 

54,42 

27 

93 

51,93 

45,58 
52 

204 

Total 136  120  256 

 

 Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa dari 52 responden laiki – 

laki mahasiswa PSIK Universitas Jember didapatkan dengan 25 responden 

(48,07%) memiliki manajemen waktu yang baik dan 27 responden (51,93%)  

masih memiliki manajemen waktu yang kurang baik. Terdapat 111 responden 

(54,42%) perempuan memiliki manajemen waktu yang baik dan 93 responden 

(45,58%) memiliki manajemen waktu yang kurang baik. Disimpulkan dari tabel 

diatas presentase laki – laki lebih besar memiliki manajemen waktu yang kurang 

baik daripada manajemen waktu perempuan.  

c. Prestasi Belajar 

Hasil penelitian tentang variabel prestasi belajar mahasiswa dapat dilihat pada 

berikut : 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan variabel prestasi belajar  

mahasiswa Keperawatan Universitas Jember pada bulan November 

2017 (n = 256) 

 

No Prestasi Belajar Frekuensi  Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

Dengan Pujian  

Sangat Memuaskan  

Memuaskan  

Baik  

     4 

    41 

  171 

    40 

  1,6 

17,6 

66,8 

  15,6 

 Total 256 100 
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Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memili 

prestasi belajar yang memuaskan yaitu 171 responden (66,8%). Sisanya yaitu 

sebanyak 40 responden (15,6%) berada pada kategori prestasi belajar baik, 41 

responden (17,6%) berada pada kategori prestasi belajar sangat memuaskan dan 4 

responden (1,6%) berada pada kategori prestasi belajar dengan pujian. Dapat 

disimpulkan dari 256 responden sebagian besar masuk dalam kategori memuaskan 

dalam prestasi belajar mahasiswa PSIK Universitas Jember.  

Tabel 5.6 Karekteristik responden berdasarkan jenis kelamin dengan prestasi 

belajar  mahasiswa Keperawatan Universitas Jember pada bulan 

November 2017 (n = 256) 

 

Jenis 

Kelamin 

Kategori Prestasi Belajar  

Total Baik Memuaskan Sangat 

Memuaskan 

Dengan 

Pujian 

Laki - laki 

Perempuan 

15 

25 

  32 

139 

  4 

37 

1 

3 

  52 

204 

Total 40 171 41 4 256 

 

Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan sebagian besar responden laki – laki 

memiliki prestasi belajar memuaskan dengan 32 responden (61,6%), 15 responden 

(28,9%)  dengan kategori baik, 4 responden (7,6%)  dengan kategori sangat 

memuaskan dan 1 responden (1,9%) dengan kategori dengan pujian. Sebagian 

besar responden perempuan memiliki prestasi belajar dengan kategori memuaskan 

139 responden (68,1%), kategori baik sebanyak 25 responden (12,3%), kategori 

sangat memuaskan 37 responden (18,2%) dan kategori dengan pujian 3 responden 

(1,4%).  
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5.1.3 Analisis Statistik 

         Analisis statistik pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara manajemen waktu dengan prestasi belajar mahasiswa keperawatan 

Universitas Jember. Skala penelitian pada variabe manajemen waktu yaitu ordinal 

dan skala prestasi belajar juga ordinal, sehingga menggunakan uji nonparametrik 

yaitu uji korelasi Spearman rank dengan tingkat kemaknaan 95% ( α = 0,05 ).  

Tabel 5.7 Hasil analisis uji korelasi Spearman rank Hubungan manajemen waktu 

dengan prestasi belajar mahasiswa keperawatan Universitas Jember 

pada bulan November 2017 (n = 256) 

 

Variabel r P value 

Manajemen Waktu  0,032 0,610 

Prestasi Belajar  

 

Berdasarkan tabel 5.7 berdasarkan hasil uji statistik korelasi Spearman rank 

diperoleh nilai p-value = 0,610 (α > 0,05), artinya tidak ada hubungan yang 

bermakna antara manajemen waktu dengan prestasi belajar mahasiswa 

keperawatan.  

Tabel 5.8  Tabulasi silang manajemen waktu dengan prestasi belajar mahasiswa 

keperawatan Universitas Jember pada bulan November 2017 (n = 256) 

 

Manajemen 

Waktu 

Prestasi Belajar 

Total 
r 

  p-

value 
Baik  Memuaskan  

Sangat 

Memuaska

n 

Dengan 

Pujian 

f % f % f % f % f % 

Baik  25 18,4 86 63,3 23 16,9 2 1,4 136 53,2 

0,032 0,610 Kurang 

Baik 
15 12,5 85 70,9 18 

15 2 1,6 
120 46,8 

 40  171  41  4  256 100   

 

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui bahwa dari 136 responden dengan 

manajemen waktu yang baik, ada sebanyak 25 responden (18,4%) dengan prestasi 

belajar kategori baik, 86 responden (63,3%) dengan prestasi belajar kategori 
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memuaskan, 23 responden (16,9%) dengan prestasi belajar kategori sangat 

memuaskan dan 2 responden (1,4%) dengan prestasi belajar  kategori dengan 

pujian. Diketahui pula bahwa dari 120 responden dengan manajemen waktu yang 

kurang baik, ada sebanyak 15 responden (12,5%) dengan prestasi belajar kategori 

baik, 85 responden (70,9%) dengan prestasi belajar kategori memuaskan, 18 

responden (15%) dengan prestasi belajar kategori sangat memuaskan dan 2 

responden (1,6%) dengan prestasi belajar kategori dengan pujian.   

5.2       Pembahasan  

5.2.1    Manajemen Waktu Mahasiswa Keperawatan PSIK Universitas Jember  

Pengukuran manajemen waktu dilakukan kepada responden dengan 

menggunakan kuesioner yang berisikan 16 pertanyaan. Kuesioner yang berisikan 

16 pertanyaan terdiri dari 3 indikator yaitu melakukan perencanaan jangka 

pendek, sikap terhadap waktu dan perencanaan jangka panjang. Hasil dari 

penelitian diketahui bahwa dari 256 responden terdapat 136 responden (53,1%) 

memiliki manajemen waktu yang baik dan sebanyak 120 responden (46,9%) 

memiliki manajemen waktu yang kurang baik. Didapatkan hasil mahasiswa PSIK 

Universitas Jember berjenis perempuan dengan mahasiswa laki – laki yang 

menjadi responden adalah  52 mahasiswa dan 204 mahasiswa perempuan. 

Mahasiswa laki laki yang memiliki manajemen waktu kurang baik 27 (51,92) 

responden dan 25 (48,08%) responden memiliki manajemen waktu yang baik, 

sedangkan mahasiswa perempuan 111 (54,42%) responden memliki manajemen 

waktu yang baik dan 93 (45,58) responden memiliki manajemen waktu yang 

kurang baik.  
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Menurut Alkhatib (2014), manajemen waktu perempuan lebih baik 

daripada manajemen waktu laki-laki, karena perempuan lebih mampu 

mengendalikan waktu, dapat memprioritaskan tujuan dan memiliki perencanaan 

setiap kegiatan yang akan dilakukan. Laki-laki kebanyakan lebih suka 

menggunakan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat, misalnya 

menggunkana waktu luangnya dengan hal yang tidak bermanfaat, tidak mampu 

menetapkan prioritas dan hanya melakukan perencanaan jangka pendek (Santya, 

2016). Secara psikologis laki-laki cenderung bersifat rasional, mampu mengambil 

keputusan dengan cepat dan dapat memegang prinsipnya, sementara perempuan 

memiliki sifat kurang rasional, penakut dan lebih manja (Akmal, 2013). Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden mahasiswa 

Keperawatan Universitas Jember berjenis kelamin perempuan dan responden laki-

laki hanya 52 responden. Hasil ini masih belum bisa menggambarkan manajemen 

waktu mahasiswa keperawatan perempuan lebih daik daripada  manajemen waktu 

laki-laki karena perbandingan responden perempuan lebih banyak daripada 

responden laki-laki.  

Berdasarkan penelitian yang didapatkan manajemen waktu mahasiswa 

PSIK Universitas Jember dalam kategori baik 53,1%. Sikap terhadap waktu 

memiliki persentase lebih besar daripada perencanaan jangka pendek dan 

perencanaan jangka panjang. Hasil yang didapatkan 179 responden (69,9%) 

memiliki manajemen waktu yang baik dan 77 responden (30,1%) memiliki 

manajemen waktu yang tidak baik. Hasil ini didapatkan bahwa mahasiswa 

keperawatan Universitas Jember mampu bertanggung jawab terhadap waktunya 
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seperti menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat, mahasiswa mampu 

mengatakan “tidak” apabila ada ajakan dari orang lain untuk menunda sebuah 

pekerjaan dan mampu merencanakan waktu untuk hal – hal yang bermanfaat. 

Mahasiswa diperlukan memiliki perencanaan agar kegiatan yang dilakukan 

bermanfaat yaitu dengan membuat daftar kegiatan harian dan kegiatan tersebut 

dimulai dengan sebuah perencanaan. Mahasiswa perlu memiliki perencanaan 

untuk membantu tujuan yang dicapai sehingga dapat mencapai target. Menurut 

Santya (2016), perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka pendek 

seperti membuat jadwal harian atau membuat jadwal setiap minggu dan 

perencanaan jangka panjang seperti membuat jadwal atau kegiatan yang akan 

dilakukan untuk beberapa bulan ke depan. Kebanyakan mahasiswa merasa tidak 

produktif jika membuat perencanaan dalam setiap kegiatannya tetapi dengan tidak 

membuat perencanaan mahasiswa akan kesulitan untuk memulai tugas yang akan 

dikerjakan (Ayuni, 2013).  

Tujuan membuat perencanaan agar mahasiswa mampu disiplin dalam 

proses belajar, dapat mengerjakan tugas tanpa terburu – buru dan menghindari 

bertabrakan kegiatan yang diikuti dan akan lebih fokus dalam menyelesaikan 

tugas. Dispilin waktu atau dapat menghargai waktu merupakan salah satu sikap 

mahasiswa yang dapat memanajemen waktu dengan baik. Mahasiswa  yang 

memiliki manajemen waktu yang baik dapat menyelesaikan tugas sesuai batas 

waktunya dan tidak akan menunda pekerjaanya karena setiap tugas yang 

dikerjakannya mempunyai skala prioritas (Rusyadi, 2012). Mahasiswa perlu 

memiliki peran manajemen waktu untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Setiap 
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mahasiswa pernah mengalami masalah dengan manajemen waktu dalam proses 

belajar dan mahasiswa juga memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan.  

Mahasiswa Keperawatan Universitas Jember memiliki persentase 

manajemen waktu yang baik lebih tinggi daripada manajemen waktu yang kurang 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mahasiswa mengikuti banyak 

kegiatan diluar kampus mahasiswa mampu membagi waktunya antara kegiatan 

akademik dan kegiatan non akademik. Aktivitas di luar kuliah tidak membuat 

mahasiswa melupakan tanggung jawabnya yaitu belajar dan mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh dosen. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Keperawatan 

Universitas Jember mampu mengontrol waktunya di setiap kegiatan yang 

dilakukan dan mahasiswa  juga mampu menetapkan skala prioritas. 

5.2.2  Prestasi Belajar Mahasiswa Keperawatan PSIK Universitas Jember 

 Belajar merupakan hal yang penting dalam suatu pendidikan. Keberhasilan 

mahasiswa dalam proses belajar dapat dilihat dengan Indeks Prestasi Semester 

(IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. Hasil penelitian mahasiswa keperawatan PSIK sebagian besar 

responden memiliki prestasi belajar memuaskan yaitu 171 responden (66,8%), 

sedangkan sisanya 40 responden (15,6%) memiliki prestasi belajar kategori baik, 

41 responden (17,6%) memiliki prestasi belajar kategori sangat memuaskan dan 4 

responden (1,6%) memiliki prestasi belajar kategori dengan pujian. Terdapat 173 

responden yang memiliki prestasi belajar kategori memuaskan yaitu 32 responden 

laki – laki (61,6%) dan 139 responden perempuan (68,15%).  
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Prestasi belajar didapatkan mahasiswa selama menempuh mata kuliah satu 

semester yang dapat diukur dengan nilai, jika mahasiswa mampu mendapatkan 

nilai yang tinggi dalam setiap mata kuliah dari yang lain dapat dikatakan 

mahasiswa tersebut mempunyai prestasi belajar yang tinggi (Widyatmoko, 2014). 

Prestasi belajar dapat dikatakan sempurna apabila mahasiswa memenuhi tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, aspek kognitif dan aspek psikomotor yang diberikan 

oleh dosen setalah melalui proses belajar selama periode tertentu (Kuswaningrum, 

2014). Prestasi belajar dapat menunjukkan sejauh mana mahasiswa dapat 

menyerap ilmu yang diberikan oleh dosen. Prestasi belajar mahasiswa biasanya 

dapat dilihat dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perguruan Tinggi Negeri 

selalu mempunyai standar masing – masing untuk rata – rata nilai Indeks Prestasi 

Kumulatif. Standar penilaian IPK Universitas Jember dibagi menjadi 4 yaitu IPK 

dalam kategori baik 2,00 – 2,75, IPK dalam kategori memuaskan 2,76 – 3,25, IPK 

dalam kategori sangat memuaskan 3,26 – 3,50 dan IPK dalam kategori dengan 

pujian 3,51 – 4,00. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif biasanya didapatkan dari 

proses pembelajaran selama masa studi melalui tugas,  mid semester (UTS), ujian 

praktikum dan ujian akhir semester (UAS). Ditetapkannya standar nilai IPK 

diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan cara belajar yang rajin, 

mengulang kembali materi kuliah yang sudah dipelajari ketika di kampus, belajar 

kelompok dan bertanya apabila materi kuliah susah atau sulit untuk dipahami 

sehingga dapat memiliki prestasi belajar yang baik (Rusyadi, 2012). Mendapatkan 

prestasi yang sesuai target mahasiswa harus berusaha keras untuk mencapai hasil 

yang maksimal.  
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Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dibagi menjadi dua faktor 

yaitu faktor Internal dan faktor eksternal (Slameto, 2015). Faktor internal 

merupakan faktor yang ada didalam mahasiswa termasuk kondisi fisik maupun 

psikis misalnya motivasi, bakat, minat, dan kesiapan, sedangkan faktor ekternal 

merupakan faktor yang dari luar mahasiswa misalnya faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. Pencapaian belajar yang memuaskan apabila 

kondisi lingkungan mahasiswa mendukung, sebaliknya jika lingkungan 

mahasiswa kurang kondusif membuat mahasiswa tidak nyaman dalam proses 

belajar (Ariwibowo, 2012). Proses belajar yang tidak efektif dan kondusif akan 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa PSIK Universitas Jember. Mahasiswa 

akan memperoleh prestasi belajar yang memuaskan apabila mahasiswa mampu 

bertanggung jawab dan mengetahui cara belajar yang efektif. Proses belajar yang 

efektif akan mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Tujuan proses belajar 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam materi kuliah, sehingga dapat 

meningkatkan dan mengoptimalkan prestasi belajar mahasiswa. Prestasi belajar 

dapat dilakukan optimal apabila dengan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar pada mahasiswa keperawatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andari dan Nugraheni (2016) mahasiswa 

dituntut untuk mendapatkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang tinggi, karena 

nilai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan untuk syarat melamar suatu 

pekerjaan. Standarisasi nilai Indeks Prestasi Kumulatif di Perguruan Tinggi 

Negeri diharapkan mahasiswa keperawatan termotivasi untuk mendapatkan nilai 

Indeks Prestasi Kumulatif yang memuaskan, dengan cara mengoptimalkan 
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belajarnya. Mahasiswa harus mampu membiasakan diri dalam belajar dengan 

baik, agar mudah memahami materi yang didapat sehingga mahasiswa 

memperoleh prestasi belajar yang baik (Nanda, 2017). Mahasiswa keperawatan 

dapat mengevaluasi nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang diperoleh setiap akhir 

semester, sehingga dapat diketahui mahasiswa tersebut gagal atau berhasil dalam 

pencapaian selama menempuh masa studi. Memperbaiki cara belajar mahasiswa 

sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan belajar, upaya yang dapat 

dilakukan dengan mengenal penyebab utama kesulitan belajar (Kusbiantoro, 

2014). Mengulang materi, tidak menunda – nunda sebuah pekerjaan, mencatat 

materi ketika kuliah dan belajar yang rajin mampu meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa selama menumpuh studi.   

5.2.3 Hubungan Manajemen Waktu dengan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Keperawatan PSIK Universitas Jember 

          Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji korelasi spearman 

rank  menunjukkan bahwa p value sebesar 0,610. Hasil menunjukkan Ha ditolak 

karena nilai p value 0,610 > 0,05 dan H0 diterima sehingga dikatakan bahwa tidak 

ada hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar mahasiswa 

keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember. Hasil tabulasi 

silang didapatkan dari 136 responden dengan manajemen waktu kategori baik, 25 

responden masuk dalam kategori prestasi belajar yang baik, 86 responden kategori 

prestasi belajar memuaskan, 23 responden kategori prestasi belajar sangat 

memuaskan dan 2 responden masuk dalam kategori prestasi belajar dengan pujian. 

Berdasarkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan walaupun mahasiswa 
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memiliki manajemen waktu yang baik tetapi, masih ada mahasiswa yang memiliki 

prestasi belajar yang kurang memuaskan.  

Prestasi belajar mahasiswa akan mencapai hasil yang memuaskan apabila 

mahasiswa mampu mempelajari, mengerjakan, memahami dan menerapkan 

(Mustamin, 2015). Kenyataannya tidak semua mahasiswa keperawatan memiliki 

prestasi yang baik, ada pula mahasiswa yang mempunyai prestasi belajar yang 

buruk. Baik atau buruknya prestasi belajar mahasiswa tergantung bagaimana 

faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa. Mahasiswa yang masih belum 

mampu untuk belajar dengan baik, kemungkinan akan mempengaruhi rendahnya 

prestasi akademik.  Prestasi belajar mahasiswa menurun karena mahasiswa belum 

mempunyai kemampuan untuk mengontrol dirinya dalam belajar sehingga 

mengakibatkan mahasiswa sering mengerjakan tugas copy paste, mengumpulkan 

tugas tidak tepat waktu, belajar dengan sistem kebut semalam dan sering menunda 

tugas (Fasikhah dan Fatimah, 2013).  

Manajemen waktu tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar 

mahasiswa karena dapat disebabkan faktor lain. Prestasi belajar mahasiswa dapat 

dipengaruhi bukan hanya oleh manajemen waktu, tetapi masih banyak faktor – 

faktor diantaranya motivasi, bakat, minat, kesiapan, faktor jasmani, faktor 

kelelahan dan lingkungan (Slameto, 2015). Penelitian yang dilakukan pada 

mahasiswa keperawatan Universitas Jember tidak memiliki hubungan antara 

manajemen waktu dengan prestasi belajar. Penilaian yang diperoleh mahasiswa 

keperawatan yaitu dengan cara ujian tengah semester, nilai tugas, nilai praktikum 

dan ujian akhir semester. Sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki daya belajar 
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yang lebih baik, karena metode belajar dalam perguruan tinggi menuntut 

mahasiswa untuk memiliki disiplin dalam dirinya (Kuswaningrum, 2014). 

Disiplin merupakan salah satu faktor penting untuk mahasiswa mencapai target 

yang maksimal (Saputro dan Pardiman, 2012). Hasil yang memuaskan akan 

didapat apabila mahasiswa melakukan cara belajar dengan benar yaitu dengan 

belajar sebelum mengikuti mata kuliah, mengulang materi kuliah dan istirahat 

yang cukup (Ariwibowo, 2012). Mahasiswa belajar dengan 10% dari apa yang 

dibaca, 20% apa yang mahasiswa dengar, 30% apayang mahasiswa lihat, 50% apa 

yang mahasiswa lihat dan dengar, 90% apa yang mahasiswa katakan dan lakukan 

(Risnah dan Sayuti, 2015). Kebiasan belajar yang teratur dalam kehidupan 

kesehariannya akan membuat mahasiswa mendapatkan prestasi belajar secara 

maksimal, hal ini akan berbeda dengan mahasiswa yang tidak teratur dalam 

belajarnya sehingga prestasi belajarnya akan menurun (Nanda, 2017).  

Mahasiswa yang memiliki manajemen waktu yang baik tetapi masih 

memiliki prestasi belajar yang kurang memuaskan, kemungkinan mahasiswa 

memiliki strategi belajar yang  masih kurang atau cara belajar yang salah. Strategi 

atau cara belajar yang dapat diterapkan oleh mahasiswa dengan mengatur jadwal, 

mempelajari materi dan melengkapi catatan mata kuliah (Diminarni, 2010). 

Sistem belajar yang padat dapat menjadi beban untuk mahasiswa, 

ketidakmampuan dalam tuntutan bidang akademik  dapat mempengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa dan beresiko untuk mahasiswa dalam menghambat masa 

studinya (Armyanti, Tejoyowono dan Fitrianingrum, 2013). Kebiasaan mahasiswa 

untuk menunda – nunda mengerjakan tugas, kebiasaan mahasiswa belajar sistem 
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kebut semalam ketika akan menghadapi ujian atau bahkan mahasiswa tidak 

belajar ketika akan mendekati ujian. Kebiasaan menunda tugas merupakan salah 

satu masalah, karena sebagai mahasiswa diharapkan mampu mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas secara tepat waktu (Aziz, 2015). Kebiasaan buruk itu 

membuat hasil belajar mahasiswa rendah.  

Mahasiswa yang mengalami kegagalan dalam prestasi belajarnya bukan 

berarti mahasiswa tersebut malas dalam belajar tetapi mahasiswa kurang adanya 

keyakinan dalam dirinya terhadap tanggung jawabnya sebagai mahasiswa 

(Kusbiatoro, 2014). Mahasiswa yang mengalami kegagalan dalam studinya akan 

menimbulkan kemarahan, kemalasan dan akhirnya akan meninggalkan kuliahnya 

sehingga akan merugikan dirinya sendiri (Ariyanti, 2010). Mahasiswa yang 

mempunyai prestasi belajar yang rendah karena cara belajar mahasiswa yang 

diterapkan kurang baik dan mahasiswa tidak melakukan tugasnya sebagai 

mahasiswa yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan 

alasan sibuk. Memperbaiki kegagalan dalam setiap matakuliah ialah dengan 

displin belajar, disiplin belajar sangat penting karena dengan adanya keharusan 

dalam belajar mahasiswa mampu mencapai target yang diinginkan (Saputro dan 

Pardiman, 2012). Mahasiswa PSIK Universitas Jember dapat mengkaji faktor - 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar sehingga mahasiswa dapat 

mengoptimalkan prestasi belajarnya.  
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5.3       Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan memiliki kelemahan yang diakibatkan adanya 

keterbatasan selama proses penelitian. Keterbatasan penelitian diluar kehendak 

peneliti saat melaksanakan penelitian. Keterbatasan penelitian dialami selama 

pelaksanaan penelitian yaitu responden harus mengingat manajemen waktu 

beberapa waktu yang lalu (4 bulan yang lalu). Peneliti tidak mengetahui apakah 

benar – benar responden mengingat manajemen waktu 4 bulan yang lalu sehingga 

ada kemungkinan manajemen waktu yang saat ini yang dilakukan. Peneliti sudah 

mengingatkan dengan memberikan petunjuk sebelum pengisian kuesioner.  

5.4       Implikasi Keperawatan  

 Penelitian mengenai hubungan manajemen waktu dengan prestasi belajar 

mahasiswa keperawatan dapat menjadi sumber data untuk akademik di Program 

Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember terkait manajemen waktu yang 

dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini bisa dijadikan bahan acuan untuk mahasiswa 

PSIK Universitas Jember dalam proses belajar agar tercapai tujuan dari proses 

pembelajaran. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi diri 

untuk mahasiswa terkait manajemen waktu.  
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BAB 6. PENUTUP 

6.1      Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan dari penelitian yang bertujuan mengetahui manajemen waktu 

mahasiswa dengan prestasi belajar pada mahasiswa Program Sarjana Ilmu 

Keperawatan Universitas Jember. Hasil kesimpulan tersebut sebagai berikut: 

a. Sebagian besar responden memiliki manajemen waktu yang baik. 

b. Sebagian besar responden memiliki prestasi belajar yang memuaskan.  

c. Tidak ada hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar 

mahasiswa keperawatan Universitas Jember. 

6.2    Saran  

6.2.1 Saran bagi Insititusi Pendidikan  

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan menjadikan suatu tolak ukur akademik 

untuk mahasiswa Program Sarjana Ilmu Keperawatan Universitas Jember. 

Hasil didapatkan perbandingan manajemen waktu berkategori baik dengan 

manajemen waktu yang kurang baik hanya berselisih 16 mahasiswa. Peran 

Dosen Pembimbing Akademik (Dpa) untuk melakukan konseling terkait 

manajemen waktu kepada mahasiswa dan strategi belajar agar mahasiswa 

terpacu untuk belajar yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar.  
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6.2.2 Saran bagi mahasiswa  

         Mahasiswa keperawatan dapat melakukan evaluasi diri dalam manajemen 

waktu untuk setiap kegiatan kesehariannya, sehingga prestasi belajar 

mahasiswa mampu memenuhi target yang dicapai.  

6.2.3 Saran bagi peneliti selanjutnya  

a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen waktu maupun prestasi 

belajar di lingkungan Program Studi Ilmu Keperawatan  

b. Peneliti selanjutnya dapat memilih penelitian dengan jumlah jenis kelamin 

yang seimbang sehingga dapat diketahui perbedaanya.  

c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain untuk 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa.  
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Lampiran A. Lembar Informed 

SURAT PERMOHONAN  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Sintya Ayu Puspitasari 

NIM  : 132310101049 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Saya bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Manajemen Waktu dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Keperawatan Program 

Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember”. Penelitian ini tidak akan 

menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui antara manajemen waktu dengan prestasi belajar mahasiswa 

keperawatan. Waktu yang diperlukan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat 

penelitian kurang lebih 10 menit. Kerahasiaan semua informasi akan dijamin dan 

dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Penelitian ini tidak akan 

menimbulkan kerugian karena hanya untuk kepentingan ilmiah. Jika anada tidak 

bersedia menjadi responden, maka tidak akan ada ancaman. Jika anda bersedia 

turut berpartisipasi menjadi responden, maka dimohon kesediaannya untuk 

menandatangani lembar persetujuan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diberikan tanpa adanya paksaan. Demikian permohonan dari saya, atas 

perhatian dan kesediaan menjadi responden saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya, 

 

   Sintya Ayu Puspitasari 

 NIM 132310101049 
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Lampiran B. Lembar Consent 

PERERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama   :…………………………………….. 

 Usia   :…………………………………….. 

 Alamat  :…………………………………….. 

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian  

 Nama  : Sintya Ayu Puspitasari 

 NIM  : 132310101049 

 Program studi : Ilmu Keperawatan Universitas Jember 

Judul     : Hubungan Manajemen Waktu dengan Prestasi Belajar  

Mahasiswa Keperawatan Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Jember 

 

Setelah saya membaca penjelasan penelitian dan diberikan informasi dengan jelas, 

maka saya telah memahami prosedur penelitian ini tidak meberikan dampak dan 

resiko apapun pada saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sadar bersedia 

untuk ikut menjadi responden serta bertanggung jawab terhadap semua pertanyaan 

dengan sebenar – benarnya, persetujuan ini saya buat dalam keadaan sadar dan 

tanpa ada paksaan.  

 

Jember, ………………………2017 

 

(………………………………) 

Nama terang dan tanda tangan 
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Lampiran C. Kuesioner Manajemen Waktu  

HUBUNGAN MANAJEMEN WAKTU DENGAN 

PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PROGRAM 

STUDI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS 

JEMBER 
 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan yang telah disediakan 

2. Pilihlah salah satu jawaban untuk masing-masing pernyataan yang paling 

mewakili anda 

3. Berikan jawaban dari pernyataan dibawah ini dengan menggunakan tanda 

centang (√) di kolom jawaban, yang terdapat di samping setiap pernyataan 

4. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, silahkan menanyakan kepada 

peneliti. 

5. Dimohon untuk tidak mengosongkan jawaban, karena jawaban Anda sangat 

penting dan dibutuhkan pada penelitian ini. 

6. Sebelum kuesioner dikumpulkan, mohon diperiksa kembali jawaban Anda. 

7. Mohon diingat Manajemen Waktu Anda 4 bulan terakhir.   

8. Dalam menjawab pertanyaan terdapat pilihan tidak pernah, jarang, kadang – 

kadang, sering dan selalu dengan keterangan sebagai berikut : 

a. Tidak Pernah : jika anda tidak pernah melakukan kegiatan pada  poin 

pernyataan  

b. Jarang : jika anda sesekali melakukan kegiatan pada poin pernyataan  

c. Kadang – kadang : jika anda pernah melakukan kegiatan pada poin 

pernyataan sebanyak tiga kali  

d. Sering : jika anda melakukan kegiatan pada poin pernyataan berkali – kali 

dengan waktu yang tidak teratur 

e. Selalu : jika anda melakukan kegiatan pada poin pernyataan berkali – kali 

secara berturut – turut 

 

 

 

Kode responden :  
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Angkatan  

Kelas   

Indeks Prestasi Komulatif  

Jenis Kelamin      Laki – laki  

      Perempuan  

 

No Pernyataan  Selalu Sering Kadang – 

kadang 

Jarang Tidak 

Pernah 

 Perencanaan Jangka 

Pendek  

     

1 Membuat daftar list 

kegiatan harian  

     

2 Membuat jadwal 

aktivitas kerja  

     

3 Kegiatan dimulai 

dengan rencana 

     

4 Menetapkan target 

pencapaian 

     

5 Memiliki rencana 

mingguan yang jelas 

     

6 Menggunakan waktu 

sesuai perencanaan  

     

7 Mendahulukan 

penetapan prioritas 

     

 Sikap terhadap waktu      

8 Menghabiskan banyak 

waktu pada kegiatan 

yang tidak bermanfaat 

     

9 Mempunyai waktu 

untuk merencanakan 

ulang waktu yang telah 

direncanakan 

     

10 Sering melakukan hal – 

hal yang menggangu 

belajar hanya karena 

kamu tidak bisa 

mengatakan “tidak” 

pada ajakan orang lain 
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11 Bertanggung jawab 

terhadap waktu kamu 

sendiri  

     

12 Merencanakan waktu 

untuk hal – hal yang 

bermanfaat  

     

 Perencanaan jangka 

panjang  

     

13 Memiliki rencana untuk 

3 bulan kedepan  

     

14 Meja belajar kamu lebih 

sering dalam keadaan 

rapi daripada berantakan 

dengan tugas – tugas 

yang harus dikumpulkan 

besok (lebih sering 

mengerjakan tugas 

langsung dari pada 

deadline) 

     

15 Bila kamu memiliki 

tugas, lebih memilih 

dicicil mengerjakan 

tugas tersebut 

     

16 Meriview catatan secara 

rutin, bahkan ketika 

sedang  tidak ada ujian 

     

 

Sumber : Naila Fitriah (2014) 
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Lampiran D. Surat Ijin Studi Pendahuluan  
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Lampiran E. Surat Keterangan Hasil Studi Pendahuluan  
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Lampiran F. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran G. Analisa Data 

G.1 Karekteristik Responden 

 

angkatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2014 45 17.6 17.6 17.6 

2015 110 43.0 43.0 60.5 

2016 101 39.5 39.5 100.0 

Total 256 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki - laki 52 20.3 20.3 20.3 

perempuan 204 79.7 79.7 100.0 

Total 256 100.0 100.0  

 

G.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden  

 

Jenis Kelamin Menurut Kategori Manajemen Waktu 

 

 kategori mw Total 

baik kurang baik 

Jenis Kelamin 
laki - laki 25 27 52 

perempuan 111 93 204 

Total 136 120 256 
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kategori mw * kategoriipk2 Crosstabulation 

Count 

 kategoriipk2 Total 

dengan 

pujian 

sangat 

memuaskan 

memuaskan baik 

kategori mw 
baik 2 23 86 25 136 

kurang baik 2 18 85 15 120 

Total 4 41 171 40 256 

 

 

G.3 Distribusi Frekuensi Angkatan  

 

 

angkatan  * kategori mw Crosstabulation 

 

 kategori mw Total 

baik kurang baik 

angkatan 

2014 23 22 45 

2015 62 48 110 

2016 51 50 101 

Total 136 120 256 

 

 

 

 

angkatan  * kategoriipk2 Crosstabulation 

Count 

 kategoriipk2 Total 

dengan 

pujian 

sangat 

memuaskan 

memuaskan baik 

angkatan 

2014 0 10 31 4 45 

2015 0 8 75 27 110 

2016 4 23 65 9 101 

Total 4 41 171 40 256 
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G. 4 Uji Normalitas Data 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

manajemen waktu .059 256 .032 .990 256 .068 

prestasi belajar .064 256 .014 .988 256 .034 

 

 

G.5 Manajemen Waktu 

Statistics 

 manajemen 

waktu 

prestasi belajar 

N 
Valid 256 256 

Missing 0 0 

Mean 53.54 3.0030 

Median 54.00 3.0100 

Std. Deviation 8.367 .26216 

Minimum 28 2.01 

Maximum 80 3.75 

 

Statistics 

kategori mw 

N 
Valid 256 

Missing 0 

 

kategori mw 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

baik 136 53.1 53.1 53.1 

kurang baik 120 46.9 46.9 100.0 

Total 256 100.0 100.0  
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Statistics 

 indikator 1 indikator 2 indikator 3 

N 
Valid 256 256 256 

Missing 0 0 0 

Mean 23.50 17.48 12.57 

Median 23.00 17.00 13.00 

Std. Deviation 4.450 2.511 2.972 

Minimum 7 11 5 

Maximum 35 25 20 

 

G.6 Prestasi Belajar  

 

Statistics 

kategori pb 

N 
Valid 256 

Missing 0 

Mean 2.05 

Median 2.00 

Std. Deviation .599 

Minimum 1 

Maximum 4 

 

 

 

kategoriipk2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

dengan pujian 4 1.6 1.6 1.6 

sangat memuaskan 41 16.0 16.0 17.6 

memuaskan 171 66.8 66.8 84.4 

baik 40 15.6 15.6 100.0 

Total 256 100.0 100.0  
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G.7 Hubungan Manajemen Waktu dengan Prestasi Belajar 

 

Correlations 

 manajemen 

waktu 

kategoriipk2 

Spearman's rho 

manajemen waktu 

Correlation Coefficient 1.000 .032 

Sig. (2-tailed) . .610 

N 256 256 

kategoriipk2 

Correlation Coefficient .032 1.000 

Sig. (2-tailed) .610 . 

N 256 256 
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Lampiran H. Surat Selesai Penelitian 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


86 
 

Lampiran I. Dokumentasi Penelitian 

                  

Gambar 1.  Kegiatan Pengisian Kuesioner oleh mahasiswa keperawatan Universitas 

Jember tahun akademik 2016/2017 dengan dipandu oleh Sintya Ayu 

Puspitasari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Jember 

                         

 

Gambar 2.  Kegiatan Pengisian Kuesioner oleh mahasiswa keperawatan Universitas 

Jember tahun akademik 2016/2017 dengan dipandu oleh Sintya Ayu 

Puspitasari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Jember 
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Gambar 3.  Kegiatan Pengisian Kuesioner oleh mahasiswa keperawatan Universitas 

Jember tahun akademik 2016/2017 dengan dipandu oleh Sintya Ayu 

Puspitasari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Jember 

 

                         

Gambar 4.  Kegiatan Pengisian Kuesioner oleh mahasiswa keperawatan Universitas 

Jember tahun akademik 2016/2017 dengan dipandu oleh Sintya Ayu 

Puspitasari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas 

Jember 
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Lampiran J . Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Bulan 

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Penetapan Judul                             

2. Penyusunan 

Proposal 

                            

3. Studi pendahuluan                             

4. Seminar Proposal                             

5.  Revisi Proposal                              

6. Pelaksanaan 

Penelitian 

                            

7.  Pengolohan data                             

8. Penyusunan 

Laporan Hasil 

Penelitian 

                            

9.  Sidang hasil                             
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Lampiran K. Random Sampling  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 A 2014 B 
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2014 C 

2015 A 
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2015 B 2015 C 
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2015 D 2015 E 
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2015 F 2016 A 
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2016 B 2016 C 
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2016 D 

2016 E 
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2016 F 
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Lampiran M. Lembar Bimbingan Skripsi  
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