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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang perlu dan harus 

berinteraksi dengan sesama, oleh karena itu manusia harus memiliki 

kemampuan intelektual. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual adalah pendidikan. Tingkatan akhir pendidikan di indonesia adalah  

universitas dimana mahasiswa sebagai komponen didalamnya sebagai peserta 

didik. Definisi Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 

adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. 

Selanjutnya menurut Sarwono (1978) dalam Irsyad (2008) mahasiswa adalah 

setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di 

perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun (Irsyad, 2008).  

Mahasiswa sebagai peserta didik dengan status tertinggi tentunya berbeda 

dengan siswa, dimana mahasiswa dituntut lebih aktif dalam proses belajar 

tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen tetapi 

mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk menambah wawasan secara 

mandiri.  

Sedangkan mahasiswa kedokteran adalah peserta didik yang terdaftar dan 

belajar di suatu fakultas yaitu fakultas kedokteran di universitas tertentu yang 

mempelajari segala bentuk keilmuan yang berhubungan dengan kedokteran 
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dalam periode tertentu yang nantinya menghasilkan lulusan berupa sarjana 

kedokteran.  

Belajar adalah key term „istilah kunci‟yang vital dalam setiap usaha 

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. 

Belajar adalah perubahan dan kemampuan untuk berubah dan bersifat 

progresif akibat proses latihan dan pengalaman. Belajar adalah salah satu 

aktifitas mahasiswa yang terjadi di dalam lingkungan belajar, belajar dapat 

diperoleh melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Salah satu 

lembaga pendidikan formal yang umum di indonesia yaitu universitas dimana 

di dalamnya terjadi proses interaksi baik antara dosen dan mahasiswa maupun 

mahasiswa dengan mahasiswa (Syah, 2012). 

Pada satu dekade terakhir pendidikan kedokteran berkembang sangat 

pesat, perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari diterapkannya 

strategi dan metode pengajaran yang ilmiah, yang mendasarkan pada 

pemahaman tentang teori-teori pembelajaran dan pertimbangan pendekatan 

belajar siswa (student-learning approach). Di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung  perkembangan metode pembelajaran tersebut sudah 

dimulai sejak tahun 2008 yang semula dari lecture-centered dimana lebih 

menekankan pada content oriented, menjadi student-centered yang lebih 

berorientasi pada memfasilitasi kegiatan belajar atau lebih menekankan 

learning oriented (Stewart, 2001). Dengan kata lain proses mengajar tidak 

lagi merupakan proses mentransfer informasi tapi dipahami sebagai proses 

untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. 
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Sistem pembelajaran yang dipakai di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung adalah Problem Based Learning (PBL). Dimana sistem tersebut 

merupakan sistem pembelajaran yang menitikberatkan pembelajaran pada 

mahasiswa  atau Student Centered Learning (SCL). Student Centered 

Learning merupakan sistem yang sangat baik dikarenakan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kedokteran yang sangat pesat, 

sangat tidak memungkinkan apabila pembelajaran hanya bersifat 

konvensional atau menggantungkan diri pada dosen sebagai sumber informasi 

keilmuan. Proses pembelajaran konvensional sudah tidak relevan karena 

pokok permasalahan yang timbul di bidang kedokteran sudah sangat 

kompleks dan membutuhkan tidak hanya kemampuan menghapal factual-

knowledge akan tetapi sangat membutuhkan kemampuan analitik dan 

problem-solving (Zubair et al., 2003). 

Sejak diperkenalkan oleh Barrows pada 1969 di Fakultas Kedokteran 

McMaster, Kanada, PBL telah diadopsi oleh banyak fakultas kedokteran di 

seluruh dunia salah satunya di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Banyak keunggulan dalam metode pembelajaran PBL seperti mendorong 

mahasiswa lebih aktif dan mendalam, pengembangan integrasi pengetahuan 

dasar, persiapan kemampuan life-long learning, paparan klinis yang lebih 

banyak, peningkatan hubungan antar mahasiswa dan staf pengajar, dan 

peningkatan motivasi mahasiswa (Wood, 2007). 

Problem-Based Learning (PBL) dibangun berdasarkan empat prinsip 

yaitu pembelajaran secara konstruktif, mandiri, kolaboratif dan kontekstual. 

Mahasiswa dalam mekanisme pembelajaran diatas harus bersifat self-directed 
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learning (SDL) yaitu mahasiswa berperan aktif dalam merencanakan 

(planning), memantau (monitoring), dan mengevaluasi (evaluating) proses 

belajar (Dolmans et al., 2005). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan di Universitas Gadjah Mada 

pada tahun 2009 ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar 

dengan sistem PBL tersebut, antara lain adalah: faktor mahasiswa, dosen, 

fasilitas, proses pembelajaran, dan isi pembelajaran. Khusus untuk faktor 

mahasiswa terdapat subfaktor yang mempengaruhi proses belajar di fakultas 

kedokteran antara lain: teman, motivasi, cara belajar, manajemen waktu, 

mood, cita-cita, kesehatan pribadi, minat, keaktifan atau partisipasi, tokoh, 

prior-knowledge, dan orang tua. Pada subfaktor manajemen waktu dikatakan 

bahwa mahasiswa yang mampu mengatur waktu dalam belajar pribadi dapat 

melaksanakan pembelajaran mandiri dengan baik (Verdika et al., 2009). 

Sedangkan manajemen waktu adalah pengaturan diri dalam 

menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dengan melakukan 

perencanaan, penjadwalan, mempunyai kontrol atas waktu, selalu membuat 

prioritas menurut kepentingannya, serta keinginan untuk terorganisasi yang 

dapat dilihat dari perilaku belajar dari seorang mahasiswa (Puspitasari, 2013). 

Manajemen waktu dapat diartikan  sebagai penggunaan waktu seefisien dan 

seefektif mungkin untuk memperoleh waktu maksimal (Saputro, 2006). 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung memiliki manajemen waktu 

belajar yang berbeda-beda dan memiliki hasil hasil belajar yang berbed-beda 

pula. Selain itu, mekanisme pembelajaran di Fakutas Kedokteran Universitas 
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Lampung telah berubah dari pembelajaran yang bersifat konvensional atau 

lecturer-centered ke mekanisme pembelajaran berbasis masalah atau PBL 

yang lebih menuntut mahasiswa untuk belajar mandiri atau lebih bersifat 

student-centered yang berarti manajemen waktu belajar mahasiswa sangat 

dibutuhkan untuk menghasilkan suatu hasil belajar yang baik. Maka dari itu 

peneliti ingin mengetahui apakah manajemen waktu belajar pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat 2 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung berpengaruh pada hasil belajar 

pada blok Tropical Infection Disease (TID) dikarenakan waktu pelaksanaan 

blok bertepatan dengan waktu penelitian skripsi yang ditetapkan pihak 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Blok TID merupakan blok yang terdapat dalam sistem pembelajaran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Tropical Infection Disease adalah 

blok yang mempelajari tentang seluruh aspek pada penyakit infeksi pada 

wilayah tropis, dimana Indonesia sebagai negara yang berada pada wilayah 

tropis yang merupakan wilayah yang banyak terjadi penyakit infeksi tropis  

(Kuntaman, 2007). 

Dari uraian diatas peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang 

“Hubungan Manajemen waktu belajar terhadap Hasil Belajar di Blok 

Tropical Infection Disease (TID) pada mahasiswa tingkat 2 Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung”.  
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B. RumusanMasalah 

 Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah terdapat hubungan antara manajemen waktu belajar mahasiswa 

dengan hasil belajar berupa nilai ujian akhir blok TID ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara manajemen waktu belajar mahasiswa tingkat 

II pada blok TID terhadap hasil belajar. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran manajemen waktu belajar pada mahasiswa 

tingkat II Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

2. Mengetahui gambaran hasil belajar pada mahasiswa tingkat II Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

3. Mengetahui hubungan manajemen waktu belajar mahasiswa tingkat II 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan hasil belajar berupa 

nilai UAB blok TID. 

 

D. Manfaat  Penelitan 

Manfaat Penelitian yang akan dilakukan adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah keilmuan 

kedokteran khususnya dalam pembelajaran bagi mahasiswa atau bidang 

medical education yang dapat dijadikan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya. 
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b. Manfaat Aplikatif 

1. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat mengetahui 

bahwa adanya hubungan antara manajemen waktu belajar dengan hasil 

belajar mahasiswa di kampus. 

2. Sebagai masukan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

agar memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan manajemen waktu 

belajar dan menyediakan waktu yang cukup untuk belajar. 

c. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta 

menjawab pertanyaan peneliti akan pengaruh manajemen waktu belajar 

terhadap hasil belajar pada mahasiswa yang mengikuti blok TID di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

d. Manfaat bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Kerangka Teori 

 Manajemen waktu adalah pengaturan diri dalam menggunakan waktu 

seefektif dan seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan, 

penjadwalan, mempunyai kontrol atas waktu, selalu membuat prioritas 

menurut kepentingannya, serta keinginan untuk terorganisasi yang dapat 

dilihat dari perilaku belajar dari seorang mahasiswa (Puspitasari, 2013). 

 Sekiranya siswa memiliki waktu, kondisi dan suasana yang 

memungkinkan untuk belajar maka kesempatan itu harus digunakan sebaik-

baiknya (Mustaqim, 2010).  
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 Belajar terus menerus merupakan salah satu prinsip belajar yang dapat 

meningkatkan hasil belajar, dan mahasiswa harus memiliki strategi kognitif 

yaitu mahasiswa harus memiliki keterampilan yang internal (internal 

organized skill) yang perlu untuk belajar mengingat dan berpikir. Untuk 

mendapatkan keterampilam berpikir dan mengingat tersebut seseorang tidak 

dapat melakukan dengan satu kali perlakuan belajar melainkan secara terus-

menerus (Slameto, 2013). 

 Ada beberapa aspek yang mempengaruhi manajemen waktu belajar 

antara lain menghindari kebiasaan menghabiskan waktu, menetepkan sasaran 

belajar, menetapkan prioritas, penundaan dan sikap asertif dari mahasiswa 

atau peserta didik tersebut (Kusuma, 2008). 

 Hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak 

belajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan pengajar 

(Dimyati, 2013). 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013) hasil belajar adalah hasil yang 

ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan pengajar. Dimana hasil belajar yang dinilai 

pada penelitian ini berupa nilai UAB blok TID. 
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Gambar 1. Kerangka teori hubungan antara manajemen waktu belajar 

mahasiswa dengan hasil belajar 

 

F. Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep 

G. Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah terdapat hubungan antara manajemen waktu belajar dengan hasil 

belajar mahasiswa di ujian akhir blok TID Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Sedangkan hipotesis statistiknya adalah : 

Ha : Tidak ada hubungan antara manajemen waktu belajar dengan hasil 

belajar mahasiswa di ujian akhir blok TID pada mahasiswa tingkat II Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung.  

Ho : Ada hubungan antara manajemen waktu belajar dengan hasil belajar 

mahasiswa   di ujian akhir blok TID pada mahasiswa tingkat II Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 
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