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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Belajar 

a. Pengertian Belajar  

1. Belajar Secara Umum 

 Pengertian belajar menurut kamus besar bahasa Indonesia (2014)  

adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah 

laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah 

memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (Hamalik, 

2006). Menurut pengertian ini belajar adalah merupakan suatu proses 

kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. 

 Belajar merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan setiap 

orang secara maksimal untuk dapat menguasai atau memperoleh sesuatu. 

Belajar dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu usaha atau 

kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, 

mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan sebagainya. Sedangkan menurut Winkel “Belajar adalah 

proses mental yang mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecakapan 

skill, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan 

dilakukan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan 

adaptif”. Jadi belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang 
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dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi 

terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan 

sesuatu dan lain sebagainya (Khairani, 2013). 

 Belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku yang 

relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah, 2012). Belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap, tingkah 

lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang sedang belajar 

(Sudjana, 2005). 

 Belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa belajar itu merupakan rangkaian 

kegiatan jiwa-raga, psiko-fisik untuk menuju perkembangan manusia 

yang seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal tersebut berlandaskan dari 

beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa tokoh berikut dalam 

Sardiman (2011) : 

a. Cronbach : Learning is shown by a change in behavior as a result 

of experience. 
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b. Harold Spears : Learning is to observe, to read, to imitate, to try 

something themselves, to listen, to follow direction. 

c. Geoch : Learning is a change in performance as a result of 

practice (Sardiman, 2011). 

 Sedangkan menurut Skinner (1985) dalam buku Educational 

Psychology: The teaching-learning process yang dikutip dari Syah (2012),  

berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian 

tingkah laku) yang berlangsung secara progresif yang berarti proses 

belajar tersebut dapat mengasilkan hasil apabila diberikan perlakuan 

belajar yang terus menerus dan dengan kualitas yang baik. Reber (1979) 

dalam kamusnya dictionary of psychology yang termuat dalam buku Syah 

(2012), membatasi belajar dalam dua definisi. Pertama, belajar adalah the 

process of acquiring knowledge (proses memperoleh pengetahuan), jadi 

kegiatan belajar dapat dikatakan belajar apabila mendapatkan hasil akhir 

berupa pengetahuan. Kedua,  belajar adalah a relatively permanent change 

in respons potentiality which occurs as a result of reinformance practice 

(suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil 

latihan yang diperkuat). Jadi dari kutipan di atas ada  beberapa makna 

esensial seperti relative permanent yaitu perubahan tersebut biasanya 

bersifat permanen namun terkadang juga sementara tergantung beberapa 

hal yang mendasari seperti response potentiality (kemampuan bereaksi), 

reinforced (yang diperkuat), practice (praktek atau latihan) itu artinya 

perubahan adaptasi atau perilaku belajar yang permanen dapat diperoleh 

apabila seorang mahasiswa memiliki respon belajar yang baik ditambah 
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dengan stimulus yang berulang-ulang atau terus menerus diperkuat dan 

diikuti praktek atau pengaplikasian dari proses belajar tersebut (Syah, 

2012). 

 Menurut Biggs (1991) dalam pendahuluan teaching for learning: the 

view from cognitive psychology yang dikutip dari Syah (2012) 

mendefinisikan belajar dalam tiga macam rumusan, yaitu: rumusan 

kuantitatif yaitu dinilai dari seberapa banyak materi yang dikuasai 

mahasiswa, rumusan institisional dapat dinilai dari hubungan mutu 

pemberian materi yang diberikan oleh pendidik dalam hal ini dosen 

dengan mutu perolehan peserta didik atau mahasiswa yang kemudian 

dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai, rumusan kualitatif yaitu proses 

pemahaman yang implikasinya diterapkan oleh mahasiswa dalam masalah 

yang dihadapi baik dibidang pendidikan maupun non-pendidikan dalam 

bentuk daya pikir dan tindakan yang berkualitas (Syah, 2012). 

 

2. Belajar di Fakultas Kedokteran 

 Sistem pembelajaran yang dipakai di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung adalah PBL yang mencakup proses kuliah, tutorial, praktikum, 

laboratorium, pleno, serta keterampilan klinik atau clinical skill lab. 

Sistem tersebut merupakan sistem pembelajaran yang menitikberatkan 

pembelajaran pada mahasiswa  atau SCL. Dikarenakan 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 
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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). 

 Konsep PBL adalah sebuah format pendidikan yang berpusat kepada 

diskusi dan pembelajaran yang berasal dari masalah klinis. Merupakan 

sebuah metode yang mendorong pembelajaran mandiri dan memberikan 

mahasiswa pelatihan dalam memecahkan “teka-teki” yang terdapat di 

dalam skenario dan menetapkan “gap” masing-masing mahasiswa dalam 

pemahaman masalah klinis yang relevan sehingga dapat menyebabkan 

mahasiwa cenderung lebih mudah mengingat materi pada keadaan klinis. 

PBL dibangun berdasarkan empat prinsip yaitu pembelajaran secara 

konstruktif, mandiri, kolaboratif dan kontekstual. Mahasiswa dalam 

mekanisme pembelajaran diatas harus bersifat SDL yaitu mahasiswa 

berperan aktif dalam merencanakan (planning), memantau (monitoring), 

dan mengevaluasi (evaluating) proses belajar (Dolmans et al., 2005). 
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 Sistem pembelajaran PBL yang dipakai di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung telah berlangsung sejak tahun 2008. Kegiatan 

dengan metode ini dilakukan dengan dua kali diskusi untuk setiap pemicu 

(trigger) dan satu kali pertemuan pleno, dengan dihadiri oleh para pakar 

dari setiap departemen yang terkait dengan blok tersebut. Diskusi 

dilaksanakan dengan kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 10-

15 mahasiswa dan didampingi oleh seorang tutor yang berperan sebagai 

fasilitator, bukan narasumber. Setiap diskusi berlangsung selama 3 x 50 

menit untuk setiap pertemuan tutorial. Metode PBL merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk belajar mandiri 

sekaligus berdiskusi di dalam kelompok, yang pada akhirnya dapat 

mengasah ketrampilan berpikir kritis (critical thinking) mahasiswa, dan 

mengkomunikasikannya secara efektif dalam diskusi maupun presentasi. 

Kegiatan PBL pada setiap blok akan didiskusikan dalam dua kali 

pertemuan diskusi dan diakhiri dengan satu kali pertemuan pleno 

(Fakultas Kedokeran Universitas Sumatera Utara, 2008). 

Dimana dalam sistem tersebut meliputi beberapa kegiatan perkuliahan 

antara lain : 

a. Tutorial 

  Tutorial menggunakan pendekatan PBL yang dilaksanakan pada 

kelompok kecil (8 - 12 orang) dilaksanakan secara terintegrasi mulai 

semester I sampai dengan semester VII. Belajar berlandaskan masalah 

adalah suatu cara pembelajaran yang relatif baruyang memiliki 

keuntungan atau keunggulan maupun keterbatasan. Dalam cara belajar 



16 
 

ini, mahasiswa dihadapkan kepada suatu skenario masalah dan 

selanjutnya membahasnya diantara mahasiswa sendiri untuk 

merumuskan masalah atau berbagai masalah yang ditampilkan oleh 

skenario tersebut, selanjutnya menganalisis masalah umum itu menjadi 

komponen-komponen dan akhirnya merumuskan masalah tersebut 

menjadi sejumlah pertanyaan yang timbul dari masalah umum itu. 

b. Clinicall Skills Lab 

  Metode skills lab menggunakan bentuk coaching untuk 

pembelajaran dan pelatihan keterampilan-keterampilan klinik yang 

wajib dikuasai oleh mahasiswa sesuai dengan level of competency yang 

ada di dalam Standar Kompetensi Dokter. Pelaksanaan skills lab 

mulaisemester I sampai dengan semester VII. 

c. Lab Activity atau praktikum laboratorium 

  Praktikum di laboratorium bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman teori yang diperoleh saat perkuliahan dan tutorial atau 

untuk meningkatkan keterampilan pada bidang tertentu. 

Penyelenggaraan praktikum dapat bersifat terintegrasi. Tujuan umum 

praktikum adalah agar mahasiswa: 

1.  Meningkatkan pemahaman akan teori yang telah dipelajari dalam 

perkuliahan dan belajar mandiri. 

2.  Menjelaskan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan 

kenyataan. 

3.  Menginterpretasikan hasil praktikum dengan yang diselenggarakan 

dalam bentuk percobaan. 
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4.  Membandingkan hasil kelompoknya dengan hasil kelompok lain. 

5. Menerapkan kejujuran ilmiah dengan melaporkan hasil yang 

didapatkan pada praktikum sebagaimana adanya. 

d. Lecture atau Perkuliahan 

  Perkuliahan terutama berbentuk kuliah terintegrasi yang materinya 

disesuaikan dengan blok yang sedang berlangsung. Merupakan 

integrasi dari beberapa mata kuliah (Fakultas Kedokteran  Universitas 

Sumatera Utara, 2008). 

 

b. Tujuan Belajar 

 Dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi prilaku belajar 

seseorang dapat dikatakan bahwa tujuan belajar pada seseorang adalah : 

1. Belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai 

bidang ilmu.  

2. Belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. 

3. Belajar bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik dari berfikir yang bersifat 

convergen¸ yang sifatnya hanya menerima dan mengingat, menjadi 

divergen, yang sifatnya lebih terbuka luas kreatif,  dan inovatif 

(Khairani, 2013). 

Sedangkan ada beberapa tujuan belajar yang disampaikan Sardiman 

(2011) dalam bukunya “Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar yaitu” : 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan 

dan kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan 
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kata lain, seseorang tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

tanpa adanya pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. 

2. Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan 

keterampilan. Ada 2 jenis keterampilan yaitu jasmani dan rohani, 

keterampilan jasmaniah adalah keterampilan-keterampilan yang dapat 

dilihat, diamati, sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan 

gerak atau penampilan seseorang yang sedang belajar. Termasuk 

didalamnya masalah “teknik” dan “pengulangan”. Sedangkan 

keterampilan rohani sulit untuk dinilai atau abstrak dikarenakan 

menyangkut soal penghayatan dan keterampilan berpikir serta 

kreatifitas untuk menyelesaikan suatu masalah atau konsep. 

3. Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap ini lebih ditekankan pada pendidik, karena 

pendidik diharapkan bukan hanya memberikan isi atau content 

pembelajaran tapi dapat melakukan penanaman nilai-nilai sikap atau 

transfer of values. 

 Jadi pada intinya tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan , keterampilan dan penanaman sikap mental atau nilai-nilai 

yaitu berupa : 

1. Keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif). 

2. Personal, kepribadian atau sikap (afektif). 
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3. Kelakuan, keterampilan atau penampilan (psikomotorik) (Sardiman, 

2011).  

 

c. Ciri-ciri Belajar 

 Ciri-ciri belajar dapat dilihat dari penjabaran berikut : 

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change of 

behavior). Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari 

tingkah laku yaitu adanya perubahan tingkah laku, dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dan lain 

sebagainya. Tanpa pengamatan dari tingkah laku hasil belajar orang 

tidak dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Karena perubahan 

hasil belajar hendaknya dinyatakan dalam bentuk yang dapat diamati. 

2. Perubahan perilaku relative permanent, ini diartikan bahwa perubahan 

tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan 

tetap atau tidak berubah-ubah, akan tetapi dilain pihak tingkahlaku 

tersebut tidak akan terpancang seumur hidup. 

3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat 

proses belajar sedang berlangsung, perubahan tingkah laku tersebut 

bersifat potensial. Artinya hasil belajar tidak serta merta langsung 

dapat dilihat setelah belajar melainkan setelah proses dan kegiatan 

belajar selesai. 

4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

Artinya belajar itu harus dilakukan secara aktif, sengaja, terencana, 

bukan karena peristiwa yang insidental. 
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5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat penguatan. Sesuatu yang memperkuat memberikan 

semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku (Khairani, 

2013). 

 

B. Manajemen Waktu Belajar 

a. Pengertian Manajemen Waktu 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen secara umum 

dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran lalu waktu dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian 

saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung  

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014). 

 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 belajar dapat diartikan  sebagai penggunaan waktu 

belajar seefisien dan seefektif mungkin untuk memperoleh waktu 

maksimal (Kusuma, 2006). 

 Manajemen waktu adalah segenap kegiatan dan langkah mengatur 

serta mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu 

membawa kearah tercapainya tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh 

individu yang bersangkutan (Gie, 2003). 
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 Peranan manajemen waktu diperlukan dalam kegiatan belajar, karena 

manajemen waktu merupakan salah satu faktor internal yang berarti 

menerapkan prinsip belajar yang efisien. Belajar yang dilakukan dalam 

rentang waktu yang lama tidak akan efisien jika hanya dilakukan sekali 

atau jarang. Dalam hal ini manajemen waktu mempengaruhi belajar dan 

dapat memberikan energi serta mengarahkan aktivitas belajar individu 

(Puspitasari, 2013). 

 Hal ini berarti bahwa mahasiswa dapat merencanakan, mengatur, dan 

mengontrol aktivitas belajar dengan baik, memiliki motivasi yang baik, 

dan dapat mengarahkan perilakunya dalam menyususn strategi belajar 

dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang diinginkan 

(Mulyani, 2013) 

 Dalam memanajemen waktu mahasiswa harus memiliki self regulated 

learning (SRL) yang baik, SRL adalah kemampuan peserta didik dalam 

mengatur sistem belajarnya sendiri mengarah ke perilaku dan kognisi 

secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan (Rola, 

2012). 

 

b. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Manajemen Waktu Belajar 

 Ada beberapa aspek yang mempengaruhi manajemen waktu belajar, 

yaitu : 

1. Penetapan tujuan dan prioritas, penetapan tujuan dan prioritas ini 

dikaitkan dengan apa yang ingin dicapai atau apa yang dibutuhkan 

untuk memperoleh dan membuat prioritas dari tugas yang penting 

untuk mencapai tujuan. 
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2. Mekanisasi dari manajemen waktu, dalam aspek ini meliputi proses 

dari rencana yang akan dilakukan. 

3. Kontrol terhadap waktu, kontrol terhadap waktu berhubungan dengan 

perasaan dapat mengatur waktu dan pengontrolan terhadap hal-hal 

yang dapat mempengaruhi oenggunaan waktu (Puspitasari, 2013). 

 Sedangkan menurut Timpe dalam Kusuma (2008) dalam Puspitasari 

(2013), ada lima aspek yang tidak boleh ditinggalkan jika hendak memiliki 

manajemen waktu yang baik, yaitu : 

a) Menghindari kebiasaan menghabiskan waktu 

Kebiasaan melakukan pekerjaan yang dianggap tidak perlu dan 

tidak disadari telah membuang waktu sebaiknya digunakan untuk 

melakukan pekerjaan yang berguna. 

b) Menetapkan sasaran 

Dengan menetapkan sasaran maka orang menjadi lebih mengerti 

mengenai arah yang hendak dituju sehingga akan mempermudah 

dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, akan terhindar 

dari pemborosan waktu. 

c) Menetapkan Prioritas 

Proses menentukan prioritas melibatkan perencanaan dengan 

memperingkatkan berdasarkan derajat kepentingan. Walaupun 

proses perencanaan tersebut menyita waktu, tetapi hal itu dapat 

memberikan hasil yang lebih baik karena dapar menghemat waktu. 

d) Penundaan  
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Penundaan mengakibatkan seseorang tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaan dalam hal ini belajar secara tepat waktu. Ada tiga sebab 

yang mengarah ke penundaan, yaitu: tidak menyenangkan, proyek 

yang sulit, dan keraguan. 

e) Sikap asertif 

Sikap asertif diperlukan untuk menolak suatu permintaan maupun 

tugas yang akan mengurangi efektivitas. Dengan sikap asertif, 

individu dapat membatasi diri untuk hanya mengerjakan hal-hal 

yang penting saja yang mengarah ke tujuan akhir dalam hal ini 

belajar dengan tuntas (Puspitasari, 2013). 

 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Waktu Belajar 

Manajemen waktu seseorang dapat berbeda dengan orang lain, 

dikarenakan adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

manajemen waktu antara lain seperti pendapat Macan dalam Kusuma 

(2008) yaitu : 

a) Jenis Kelamin 

Dalam penelitian di atas dikatakan manajemen waktu wanita lebih 

baik dibanding manajemen waktu pria dikarenakan waktu luang 

wanita diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dibanding pria yang 

kurang dapat memanfaatkan waktu untuk diisi dengan kegiatan. 

b) Usia 

Dikatakan dalam hasil penelitian diatas bahwa manajemen waktu 

mahasiswa terdapat hubungan positif dengan usia. Semakin tinggi 
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usia mahasiswa maka semakin baik pula manajemen waktunya 

(Kusuma, 2008). 

Sedangkan menurut Hofer et al (2007) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi manajemen waktu, yaitu : 

a) Pengaturan diri (Self-regulation) 

Dengan adanya pengaturan diri maka seseorang dapat mengatur 

waktunya dengan baik, dalam hal ini belajar. 

b) Motivasi 

Seseorang yang bermotivasi tinggi memiliki manajemen waktu 

yang tinggi. Hal ini ditunjukan dalam pendapat penelitian 

Vansteenkiste dkk dalam Hofer et al (2007) yang menunjukan 

semakin tinggi motivasi internal seseorang, semakin tinggi 

manajemen waktunya.  

c) Pencapaian tujuan 

Seseorang yang berusaha mencapai tujuannya akan dapat 

mengatur waktunya dengan baik (Hofer et al, 2007). 

  

 Selain itu untuk menjadikan manajemen waktu belajar menjadi 

optimal dibutuhkan beberapa aspek, antara lain : 

1. Waktu belajar 

 Waktu belajar berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

seseorang. Sebenarnya yang sering menjadi masalah mahasiswa bukan 

ada atau tidaknya waktu, melainkan bisa atau tidaknya mengatur yang 

tersedia waktu untuk belajar. Selain itu masalah yang harus 

diperhatikan adalah bagaimana mencari dan menggunakan waktu 
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dengan sebaik-baiknya agar di sisi mahasiswa dapat menggunakan 

waktunya untuk belajar. Terdapat dua cara mengatur waktu belajar, 

yaitu: 

a. Belajar terjadwal 

Untuk mengatur waktu belajar dapat menggunakan beberapa 

pedoman berikut : 

a) Pemilihan atau penentuan jadwal belajar sifatnya individu 

b) Pengaturan jadwal belajar dengan mempertimbangkan 

jumlah mata pelajaran atau mata kuliah  yang harus 

dipelajari dalam satu semester 

c) Sediakan waktu belajar yang seimbang dengan tingkat 

kesulitan setiap mata kuliah 

d) Buatlah jadwal pelajaran secara fleksibel  

b. Belajar setiap ada kesempatan 

Belajar dengan cara menggunakan setiap ada kesempatan yang 

setiap ada kesempatan yang tersedia (Hakim, 2008). 

Jadi untuk suatu pembelajaran yang baik  bagi mahasiswa 

diperlukan manajemen waktu yang baik pula, adapun manajemen 

waktu memiliki manfaat sebagai berikut: 

a) Membantu membuat prioritas 

b) Membantu menghitung berapa lama waktu yang diperlukan 

c) Mengurangi kecenderungan untuk menunda 

d) Membantu menghindari jebakan waktu 

e) Membantu mengantisipasi kesempatan 
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f) Memberi kebebasan dan kendali  

g) Membantu menghindari tabrakan waktu 

h) Membantu mengevaluasi kemajuan  

i) Membantu mempelajari cara belajar lebih cerdas bukan lebih 

keras (Ron Fry, 2008). 

2. Durasi Belajar 

 Lamanya sesuatu yang berlangsung dalam satu rentang waktu 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014). Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan, sehingga hasil pengalaman sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2013). Untuk 

menciptakan suatu manajemen waktu belajar yang baik maka dari itu 

durasi belajar sangat dibutuhkan. Durasi belajar adalah lamanya 

proses belajar dalam satu rentang waktu. 

3. Frekuensi Belajar 

 Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam 

satuan waktu yang diberikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014). 

Sedangkan menurut martono dalam Mega belajar pada prinsipnya 

adalah usaha sadar untuk merubah diri dari tidak tahu menjadi tahu, 

tidak terampil menjadi terampil, atau dengan kata lain dari belum 

kompeten menjadi kompetan (Mega, 2012). Jadi frekuensi belajar 

adalah banyaknya perilaku  belajar yang terjadi dalam satuan kurun 

waktu tertentu. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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4. Pengulangan Belajar 

 Mengulangi pelajaran besar pengaruhnya dalam belajar, karena 

dengan adanya pengulangan (review) “bahan yang belum begitu 

dikuasai serta mudah terlupakan” akan tetap tertanam dalam otak 

seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi 

juga lebih penting, adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang 

sudah dipelajari. Agar dapat mengulang dengan baik maka perlulah 

kiranya disediakan waktu untuk mengulang dan menggunakan waktu 

itu sebaik-baiknya, untuk menghafal dengan bermakna dan memahami 

bahan yang diulang dengan sungguh-sungguh (Slameto, 2013). 

 

C. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

 Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pembelajaran yang 

dilakukan oleh pengajar atau dosen baik di rumah, kampus atau belajar 

dimanapun adalah agar dapat memperoleh hasil belajar yang dianggap 

baik yaitu yang telah memenuhi standar hasil belajar yang telah ditetapkan 

atau melebihinya sehingga dapat digolongkan menjadi hasil belajar yang 

baik. Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan 

menghasilkan hasil belajar. Dalam setiap mengikuti proses pembelajaran 

di kampus sudah pasti setiap peserta didik mendapatkan hasil belajar yang 

baik, sebab hasil belajar yang baik dapat membantu peserta didik dalam 

mencapai tujuannya. 

 Menurut Hamalik (2006) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada 

prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya 
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derajat perubahan tingkah laku mahasiswa. Hasil belajar adalah hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar mengajar yang biasanya ditunjukkan dengan 

nilai tes yang diberikan pengajar (Nasution, 2006). Sedangkan 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.  

Hasil belajar menurut Sudjana (2005) merupakan suatu kompetensi 

atau kecakapan yang dapat dicapai oleh mahasiswa setelah melalui 

kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh pengajar 

atau dosen di suatu institusi pendidikan. 

 Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai dalam mengikuti 

program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan (Fitri, 2008). Hasil belajar adalah angka yang diperoleh 

mahasiswa yang telah berhasil menuntaskan konsep-konsep mata 

pelajaran sesuai dengan kriteria ketuntasan. Selain itu hasil belajar juga 

dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang tetap sebagai hasil 

proses pembelajaran. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil yang diperoleh mahasiswa setelah terjadinya 

proses pembelajaran yang telah dilakukan berulang-ulang dan ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan oleh pengajar atau dosen setiap selesai 

memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. 

 Blok Tropical Infetion Disease (TID) adalah blok yang mempelajari 

tentang penyakit-penyakit infeksi yang berada pada daerah dengan iklim 
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tropis. Dalam blok ini mahasiswa dituntut untuk dapat mempelajari dan 

memahami tentang apa saja yang termasuk peyakit infeksi pada daerah 

dengan  iklim tropis, mengetahui pengaruh iklim, geografis, etnik, genetik 

dan perilaku sosial budaya, mengetahui etiologi dan faktor-faktor yang 

dapat membuat penyakit tropis tersebut menjangkit (host, agent, 

environment) serta mengetahui tata cara penatalaksanaan dan 

penanggulangan penyakit atau wabah pada penyakit tropis tersebut 

(Kuntaman, 2007). 

 Ujian akhir blok berfungsi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran 

yang berlangsung selama berjalannya blok tersebut. Ujian akhir blok 

dilaksanakan pada minggu terakhir atau minggu ke enam di semester 

ganjil atau  tiga. Hasil ujian akhir blok dapat dilihat berupa nilai ujian 

akhir blok. Adapun fungsi dari penilaian yang berbentuk ujian adalah: 

1. Untuk mengukur hasil pembuatan belajar. 

2. Untuk mengadakan evaluasi terhadap perbuatan mengajar. 

3. Pengukuran dapat juga dipergunakan sebagai alat menimbulkan 

motivasi. 

4. Pengukuran dapat dipergunakan untuk menyadarkan seseorang pada 

kemampuannya. 

5. Pengukuran dapat dijadikan petunjuk dalam usaha belajar (semangat 

belajar). 

6. Pengukuran dapat dijadikan dasar menentukan penghargaan atau 

hadiah (Mustaqim, 2010). 
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 Nilai bagi seseorang mahasiswa merupakan sesuatu yang sangat 

penting karena nilai merupakan keberhasilan belajar. Adapun fungsi nilai 

antara lain : 

1. Fungsi instruksional 

Untuk mengoptimalkan pembelajaran pada mahasiswa dan 

memberikan suatau umpan balik atau feed-back kepada mahasiswa 

agar dapat membantu memperbaiki atau mempertahankan serta 

memberi motivasi pada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi 

belajar. 

2. Fungsi informatif 

Untuk menginformasikan hasil pembelajaran seseorang terhadap orang 

yang bertanggung jawab yaitu orang tua atau orang terdekat agar dapat 

memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa perhatian, dorongan, 

atau bimbingan. 

3. Fungsi bimbingan 

Agar pengajar atau dalam hal ini dosen dapat mengetahui sebesar 

mana usaha dari mahasiswa dalam belajar dan sedalam apa mahasiswa 

butuh bimbingan atau bantuan dalam belajar. 

4. Fungsi administratif 

Dalam suatu penilaian dalam fungsi administratif mencakup : 

a. Menentukan kenaikan dan kelulusan mahasiswa 

b. Memindahkan dan menempatkan siswa 

c. Memberikan rekomendasi untuk lanjut belajar 
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d. Memberi gambaran tentang prestasi mahasiswa kepada calon 

pemakai tenaga (Arikunto, 2006). 

 

D. Hubungan Antara Manajemen Waktu Belajar dan Hasil Belajar 

Dalam kegiatan belajar, manajemen waktu berpengaruh terhadap hasil atau 

prestasi belajar, hal ini berdasarkan pendapat Frederick dan Wahberg dalam 

Kamp et al. (2012) bahwa waktu yang dihabiskan untuk belajar berhubungan 

positif terhadap hasil atau prestasi belajar. Namun mereka juga berpendapat 

bahwa hal tersebut berdasarkan kualitas pengajaran dan kemampuan siswa. 

Menurut Van den Hurk yang juga dalaam Kamp et al. (2012) waktu belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar namun ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya (Kamp et al., 2012). 

Menggunakan waktu atau memanajemen waktu dengan baik merupakan 

salah satu strategi belajar yang termasuk dalam kondisi eksternal, 

memanajemen waktu dengan efisien dapat menghasilkan prestasi belajar yang 

baik, belajar yang baik bukan belajar yang diburu-buru oleh waktu melainkan 

belajar efektif, tenang, teliti dan penuh konsentrasi (Slameto, 2013). 

Menurut Skinner dalam Syah (2012) belajar memiliki makna esensial 

seperti relative permanent yaitu perubahan tersebut biasanya bersifat 

permanen namun terkadang juga sementara tergantung beberapa hal yang 

mendasari seperti response potentiality (kemampuan bereaksi), reinforced 

(yang diperkuat), practice (praktek atau latihan) itu artinya perubahan 

adaptasi atau perilaku belajar yang permanen dapat diperoleh apabila seorang 

mahasiswa memiliki respon belajar yang baik ditambah dengan stimulus yang 



32 
 

berulang-ulang atau terus menerus diperkuat dan diikuti praktek atau 

pengaplikasian dari proses belajar tersebut (Syah, 2012). 

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).   


