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ABSTRAK 
 

Winda Feri Wiranata Haloho, 032017087 
 
Hubungan Motivasi dengan Manajemen Waktu Belajar di Masa Pandemi Covid-
19 pada Mahasiswa Ners Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 
2021 
 
Program Ners 2021 
 
Kata Kunci : Motivasi, Manajemen Waktu Belajar di Masa Pandemi Covid-19 
 
(xviii + 79 + lampiran) 
 

Motivasi belajar merupakan dorongan yang kuat dari dalam diri 
mahasiswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga individu mampu 
berperan aktif, bersemangat dan meningkatkan motivasi dalam menyelesaikan 
tugas, dan mampu mengatur waktu dengan baik antara belajar dan mengisi waktu 
luang demi mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu mahasiswa yang memiliki 
motivasi belajar yang baik sangat memperhatikan waktu belajar, sehingga mampu 
menyusun rencana dan jadwal, mampu mengidentifikasi prioritas dari setiap 
tugas, sehingga penggunaan waktu memiliki tujuan yang jelas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar 
di masa pandemi covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 
Elisabeth Medan tahun 2021. Jenis rancangan penelitian yang digunakan yaitu 
rancangan non-eksperimen dengan desain Cross Sectional dengan metode 
pengambilan sampel adalah random sampling sebanyak 90 responden mahasiswa 
ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan. Instrumen yang digunakan 
dalam pengambilan data yaitu lembar kuesioner melalui google form. Analisa data 
dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian diperoleh motivasi baik 64 
orang (71,1%), manajamen waktu belajar baik 62 orang (68,9%). Hasil uji chi 
square diperoleh p-value = 0,000 (p>0,05). Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa ada hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di 
masa pandemi covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 
Elisabeth Medan tahun 2021. Diharapkan responden menciptakan motivasi belajar 
yang baik sehingga mampu memanajemen waktu lebih efektif lagi untuk dapat 
meningkatkan kreativitas dan menciptakan inspirasi sehingga termotivasi dalam 
mengikuti perkuliahan.  
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ABSTRACT 
 

Winda Feri Wiranata Haloho, 032017087  
 
The Relationship between Motivation and Study Time Management during the 
Covid-19 Pandemic for Nurse Students at the Academic Stage of STIKes Santa 
Elisabeth Medan in 2021  
 
Nurse Program 2021  
 
Keywords: Motivation, Study Time Management during the Covid-19 Pandemic 
 
(xviii+ 79+ attachments)  
 

Learning motivation is a strong impulse from within students to study 
seriously so that individuals are able to play an active role, are enthusiastic and 
increase motivation in completing tasks, and are able to manage time well 
between studying and filling spare time in order to achieve learning goals. 
Therefore, students who have good learning motivation are very concerned about 
study time, so they are able to develop plans and schedules, are able to identify 
the priorities of each task, so that the use of time has a clear purpose. This study 
aims to determine the relationship between motivation and learning time 
management during the covid-19 pandemic for nursing students at the academic 
stage of STIKes Santa Elisabeth Medan in 2021. The type of research design used 
was a non-experimental design with a Cross Sectional design with random 
sampling method. as many as 90 respondents who were nursing students at the 
academic stage of STIKes Santa Elisabeth Medan. The instrument used in data 
collection is a questionnaire sheet via google form. Data analysis using Chi 
Square test. The results of the study obtained good motivation 64 people (71.1%), 
good study time management 62 people (68.9%). The results of the chi square test 
obtained p-value = 0.000 (p>0.05). Based on the results of this study, it shows 
that there is a relationship between motivation and learning time management 
during the covid-19 pandemic for nursing students at the academic stage of 
STIKes Santa Elisabeth Medan in 2021. It is hoped that respondents will create 
good learning motivation so that they are able to manage time more effectively to 
increase creativity and create inspiration so that they are motivated to attend 
lectures.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Dunia sekarang ini sedang di gemparkan dengan penyakit Covid-19 

(Corona Virus Disease). WHO telah menetapkan pada tanggal 30 Januari 2020 

Covid- 19  sebagai kedaruratan kesehatan pada masyarakat dunia yang 

meresahkan. Virus ini menular melalui droplet sipenderita dengan kontak 

langsung yang menyebar sangat cepat  sehingga menyebabkan banyak korban 

meninggal dunia. Keadaan ini menyebabkan seluruh kegiatan dalam berbagai 

sektor menjadi terhambat dan banyak mempengaruhi aktivitas yang 

mengharuskan masyarakat untuk tetap stay at home, bekerja, beribadah dan 

belajar di rumah. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk 

melakukan inovasi dalam proses pembelajaran (Jamaluddin et al., 2020). 

Dunia pendidikan menjadi salah satu dampak dari penyebaran virus corona 

yang telah menjadi pandemi Covid-19. Pada tanggal 10 Maret UNESCO 

menetapkan bahwa fasilitas pendidikan harus ditutup terkait penyebaran Covid-

19. UNESCO menyatakan bahwa untuk mendukung penerapan program 

pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh dalam skala besar 

untuk menjangkau para siswa dari jarak jauh (Hasanah et al., 2020). Kebijakan 

tersebut ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Untuk 

mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan, seperti isolasi, social and physical distancing hingga pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB). Berdasarkan surat edaran Mendikbud Nomor 3 
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6962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020, pembelajaran pada berbagai 

jenjang pendidikan dilakukan secara daring dari rumah melalui video conference, 

digital document, dan sarana daring lainnya.  

Pembelajaran daring pada masa pandemi dilakukan untuk menjamin mutu 

pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan 

pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 yakni salah satunya adalah 

menjaga jarak (Swastika & Lukita, 2020). Pembelajaran daring merupakan sistem 

pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran yang dilaksanakan 

secara terpisah dari aktivitas belajar (Mustofa et al., 2019). Terdapat hambatan 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, antaranya mahasiswa 

merasa kesulitan memahami materi perkuliahan karena ada beberapa materi yang 

memerlukan penjelasan secara tatap muka, tempat tinggal mahasiswa yang jauh 

dari pusat kota dan jauh dari jangkauan internet tidak dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil 

(Jamaluddin et al., 2020).  

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring menunjukkan 

bahwa siswa dan pengajar kesulitan untuk mengatur waktu belajar atau waktu 

pelaksanaan dan mendisiplinkan diri. Waktu yang disepakati oleh pengajar dan 

mahasiswa adalah pada pagi sampai siang hari seperti waktu sekolah pada 

umumnya (Setiawan, 2020). Respon dan tingkat partisipasi mahasiswa selama 

perkuliahan online menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa menyukai 

sistem pembelajaran daring tetapi merasakan adanya keleluasaan untuk mengatur 

waktu belajar (Farida et al., 2020). 
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Banyak mahasiswa yang mengeluh karena tidak dapat membagi waktu 

belajar dan waktunya terbuang dengan percuma  sehingga prestasi belajar yang 

diinginkan tidak mendapatkan hasil kurang memuaskan, diantaranya beberapa 

mahasiswa mengatakan kesulitan dengan kegiatan di rumah sehingga menganggu 

aktivitas belajar dan tidak memiliki waktu yang banyak ketika belajar, kesulitan 

dalam memahami pelajaran karena tidak bisa bertatap muka dengan dosen dan 

waktu untuk belajar banyak tetapi lelah ketika mengerjakan tugas, dan tidak 

memiliki waktu belajar yang banyak karena sibuk dengan pekerjaan lain, 

kewalahan membagi waktu belajar selama wabah Covid-19 karena harus 

membantu orang tua di rumah, sulit membagi waktu antara kuliah dengan 

pekerjaan rumah karena menolong orangtua bekerja dan kesulitan dalam membagi 

waktu belajar karena harus menempuh jarak 1 jam untuk mendapatkan jaringan 

internet (Fajhriani. N, 2020). 

Menurut Fajhriani (2020), dalam penelitiannya tentang manajemen waktu 

belajar pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan hasil dari 19 mahasiswa 

bahwa 14 orang (73%) mahasiswa memiliki manajemen waktu rendah dengan 

mengatakan tidak memiliki waktu yang banyak untuk belajar, tidak dapat 

mengatur waktu belajar karena banyak aktivitas dirumah, serta membantu 

orangtua bekerja dan hanya 5 orang (27%) mengatakan belajar seperti biasa dan 

bisa mengatur antara waktu kuliah dan pekerjaan rumah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gasim (2016), tentang hubungan 

kemampuan manajemen waktu dengan kebiasaan prokrastinasi penulisan skripsi 

mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma 
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Yogyakarta tahun 2016 terhadap 44 mahasiswa yang diteliti diperoleh sebanyak 

23 orang (52,27%) memiliki manajemen waktu pada kategori tinggi, 18 orang 

(40,90%) pada kategori sedang, dan 3 orang (6,81%) pada kategori rendah. 

Sedangkan dalam penelitian Bahra & Setiawan (2019), tentang hubungan 

antara manajemen waktu dengan prestasi belajar mahasiswa akademi keperawatan 

RSPAD Gatot Subroto Jakarta didapatkan hasil manajemen waktu mahasiswa 

ditinjau dari aspek skala prioritas berada pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 

56,8%, sedangkan sisanya sebanyak 43,2% berada pada kategori baik. Dikatakan 

mahasiswa yang berada pada kategori ini memiliki kemampuan manajemen waktu 

yang kurang dalam menentukan skala prioritas untuk semua kegiatannya dan 

kurang disiplin dalam melaksanakan kegiatannya. 

Dari hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian kepada 10 responden pada mahasiswa tingkat 3 program studi D3 

keperawatan STIKes Santa Elisabeth Medan melalui wawancara tidak langsung 

menggunakan google form dalam bentuk tulisan yang dikirim melalui whatsapp. 

Dari 10 orang mahasiswa, 8 orang (80%) mahasiswa memiliki manajemen waktu 

rendah dengan mengatakan saat pembelajaran secara online mengalami kendala 

kuota, jaringan yang tidak stabil, kurang memahami materi dikarenakan 

pembelajaran yang tidak efektif, selama daring tidak bisa membagi waktu antara 

tugas dengan kegiatan sehari-hari dikarenakan pekerjaan rumah dan tugas tugas 

yang terlalu banyak, bermain smartphone, sering menonton, menunda tugas dan 

mengerjakannya pada saat pengumpulan batas waktu dan diperoleh sebanyak 2 

orang (20%) mahasiswa memiliki motivasi yang rendah karena tidak yakin 
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dengan kemampuan dirinya sendiri saat diberikan tugas dan tidak adanya rasa 

ingin tahu dengan materi yang diberikan. 

Masalah yang sering dihadapi mahasiswa adalah rendahnya daya serap, 

daya ingat, konsentrasi, susah mengatur waktu, kurangnya minat belajar, mencatat 

dan membaca. Motivasi menentukan pencapaian hasil belajar selain manajemen 

waktu. Mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi akan berupaya mengelola 

waktunya dengan mengisi kegiatan-kegiatan belajar, aktif dalam pembelajaran 

dan lebih mendedikasikann waktunya untuk belajar mandiri (Sultoni et al., 2018). 

Mahasiswa harus diberikan keyakinan agar memiliki motivasi dalam diri mereka 

sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan 

(Yuswardi & Fajri, 2016). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu belajar seseorang 

adalah motivasi untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, (Fitriah, 2016). 

Apabila mahasiswa memiliki motivasi yang rendah maka proses belajar akan 

terganggu dan prestasi akan menurun dikarenakan tidak adanya keinginan untuk 

mengatur rencana belajar (Andari, 2016). Dengan adanya faktor internal yang 

mempengaruhi kegiatan belajar akan memberikan keterampilan dalam manajemen 

waktu yang baik. Motivasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu motivasi 

instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik merupakan dorongan atau 

keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang berupa minat, cita-cita 

sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan atau keinginan yang muncul 

dari luar diri seseorang antara lain berasal dari guru, orangtua, teman sebaya, 

upah, dan lingkungan (Damanik, 2020). 
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Motivasi belajar merupakan kekuatan dari dalam diri yang harus 

dimengerti oleh seseorang dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan tuntutan 

yang timbul dari dalam (internal) dirinya maupun oleh dorongan dan 

lingkungannya (eksternal), yang dapat menimbulkan kegiatan belajar dengan 

senang dan sungguh-sungguh sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki oleh 

peserta didik (Swastika & Lukita, 2020). Motivasi sebagai motor penggerak dan 

pendorong untuk belajar sehingga individu lebih bersemangat dan meningkatkan 

motivasi terhadap diri dalam menyelesaikan tugas, dan mampu mengatur waktu 

dengan baik antara belajar dan mengisi waktu luang dengan kegiatan diluar jam 

perkuliahan (Nursalam, 2016).  

Mahasiswa yang mampu mengoptimalkan penggunaan waktu adalah 

mahasiswa memiliki visi tentang bagaimana cara mahasiswa tersebut 

menghabiskan waktu, karena memiliki nilai yang mengandung kesadaran tentang 

prioritas, dan mengetahui apa yang ingin dilakukan dengan waktu yang tersedia 

(Yuswardi & Fajri, 2016). Mahasiswa yang memiliki motivasi cenderung sangat 

memperhatikan waktu belajar, mempunyai cara untuk mengatasi kejenuhan dalam 

belajar, dan sangat memperhatikan keseimbangan antara belajar, istirahat, dan 

beraktivitas, tidak hanya membuat jadwal, tetapi juga lebih banyak 

memperhitungkan waktu dan manfaatnya sedangkan mahasiswa dengan 

kemampuan motivasi yang sedang atau kurang akan belajar sesuai mood sehingga 

tidak efisien saat mengikuti proses pembelajaran (Sunarya, 2017).  

Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan kuat 

untuk belajar dengan bersungguh-sungguh demi mencapai tujuan belajar. (Eunike, 
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2017). Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran daring  adalah terkait dengan 

motivasi yang dimiliki siswa, karena motivasi memberikan dorongan untuk 

tindakan yang bertujuan dengan arah yang diinginkan baik fisik maupun mental 

sehingga aktivitas menjadi bagian yang sangat penting. Pembelajaran daring 

menuntut siswa untuk lebih termotivasi karena lingkungan belajar biasanya 

tergantung pada motivasi dan karakteristik terkait dari rasa ingin tahu dan 

pengaturan diri pada saat proses pembelajaran yang berasal dari dalam diri 

individu berupa tantangan, keingintahuan, kebaruan dan fantasi (Fitriyani et al., 

2020). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Hubungan Motivasi Dengan Manajemen Waktu Belajar Di 

Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap Akademik Stikes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2021. 

 
1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Apakah Terdapat Hubungan Motivasi Dengan 

Manajemen Waktu Belajar Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners 

Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021”? 

 
1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di 

masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2021. 
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1.3.2.  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi motivasi mahasiswa mengikuti perkuliahan di masa 

pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 

Elisabeth Medan tahun 2021. 

2. Mengidentifikasi manajemen waktu belajar di masa pandemi Covid-19 

pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan 

tahun 2021. 

3. Menganalisis hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di 

masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. 

 
1.4.  Manfaat Penelitian  

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

sumber informasi penelitian dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang 

sering terjadi khususnya tentang hubungan motivasi dengan manajemen waktu 

belajar di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. 

 
1.4.2.  Manfaat Praktis 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Dapat memberikan informasi tentang motivasi dengan manajemen 

waktu belajar di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap 

akademik STIKes Santa Elisabeth Medan tahun 2021. 
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b. Sebagai bahan bacaan literatur diperpustakaan. 

c. Sebagai perbandingan bagi pihak akademik dalam melihat berbagai 

permasalahan yang ada khususnya pada mahasiswa. 

2. Bagi Responden (mahasiswa) 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada mahasiswa tentang 

hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi 

Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2021. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data tambahan 

atau referensi untuk peneliti selanjutnya terutama berhubungan dengan 

motivasi dengan manajemen waktu belajar pada mahasiswa. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Konsep Motivasi 

2.1.1. Defenisi motivasi 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan gairah kerja 

seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan 

segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan yang diinginkan (Rozzaid, 2015).  

Motivasi timbul dari adanya rasa kebutuhan terhadap diri sendiri dan 

dorongan keinginan individu yang diarahkan pada suatu tujuan untuk memperoleh 

kepuasan, Hasibuan & Handayani, 2017 dalam (Harahap, 2020). 

Motivasi adalah salah satu aspek penting yang harus dipahami untuk dapat 

mengerti tentang tingkah laku manusia karena motivasi memiliki beberapa motif 

yang mana meliputi mengapa individu melakukan tingkah laku tertentu (Sholehah 

et al., 2019) 

Motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi 

pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam 

arah tekad tertentu. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan, terutama dalam berperilaku 

(Nursalam, 2016). 

Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya (Damanik, 
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2020).Menurut Mc Donald dalam Kompri (2016) motivasi adalah suatu 

perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 

(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian munculnya 

motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang 

dapat disadari atau tidak.  

Dari berbagai macam defenisi motivasi, ada tiga hal penting dalam 

pengertian motivasi, yaitu hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan tujuan. 

Kebutuhan muncul karena seseorang merasakan sesuatu yang kurang, baik 

fisiologis maupun psikologis. Dorongan merupakan arahan untuk memenuhi 

kebutuhan, sedangkan tujuan adalah akhir dari satu siklus motivasi (Nursalam, 

2016). 

Memotivasi adalah proses manajemen untuk mempengaruhi tingkah laku 

manusia berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang membuat orang tergerak 

(Stoner dan Freeman, 1995). Menurut bentuknya, motivasi terdiri atas: 

1. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu 

2. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu 

3. Motivasi terdesak, yaitu motivasi yang mucul dalam kondisi terjepit secara 

serentak dan menghentak dengan cepat sekali. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 

perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu 

motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. 
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2.1.2. Unsur motivasi 

Motivasi mempunyai tiga unsur utama yaitu kebutuhan, dorongan, dan 

tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa 

yang mereka miliki dengan apa yang mereka harapkan. Dorongan merupakan 

kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian 

tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti daripada 

motivasi. 

Pada dasarnya motivasi mempunyai sifat siklus (melingkar), yaitu 

motivasi timbul, memicu perilaku tertuju kepada tujuan (goal), dan akhirnya 

setelah tujuan tercapai, motivasi itu berhenti.  

Pada dasarnya motivasi dapat dibedakan menjadi dua Sudirman (2003) 

sebagai berikut: 

1. Motivasi Internal 

Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, keperluan dan keinginan 

yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internalnya. 

Kekuatan ini akan memengaruhi pikirannya yang selanjutnya akan 

mengarahkan perilaku orang tersebut. Motivasi internal dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Fisiologis, yang merupakan motivasi alamiah seperti rasa lapar, haus, dan 

lain-lain. 

b. Psikologis, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori dasar 

1) Kasih sayang, motivasi untuk menciptakan kehangatan, keharmonisan, 

kepuasan batin/emosi dalam berhubungan dengan orang lain. 
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2) Mempertahankan diri, untuk melindungi kepribadian, menghindari 

luka fisik dan psikologis, menghindari dari rasa malu dan ditertawakan 

orang, serta kehilangan muka, mempertahankan gengsi dan 

mendapatkan kebanggaan diri. 

3) Memperkuat diri, mengembangkan kepribadian, berprestasi, 

mendapatkan pengakuan dari orang lain, memuaskan diri dengan 

penguasaannya terhadap orang lain.  

2. Motivasi Eksternal 

Motivasi eksternal tidak dapat dilepaskan dari motivasi internal. Motivasi 

eksternal adalah motivasi yang timbul dari luar/lingkungan. Misalnya: motivasi 

eksternal dalam belajar antara lain berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau 

celaan yang diberikan oleh guru atau keluarga (Nursalam, 2016). 

Menurut Wicaksono (2017), motivasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu : 

a. Lingkungan kerja 

b. Pemimpin dan kepemimpinannya 

c. Tuntutan perkembangan organisasi atau tugas 

d. Dorongan atau bimbingan atasan 

e. Kompensasi 

Faktor internal yaitu: 

a. Pembawaan individu 

b. Tingkat pendidikan 

c. Pengalaman masa lampau 
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d. Keinginan atau harapan masa depan. 

 
2.1.3.  Fungsi motivasi 

Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi, karena 

seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya, dan menentukan arah 

perbuatannya kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian siswa dapat 

menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang 

bermanfaatbagi tujuan yang hendak dicapainya. Menurut Winarsih (2009) ada tiga 

fungsi motivasi yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. 

2. Menentukan arah perbuatan kearah yang ingin dicapai. Dengan demikian 

motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan guna mencapai tujuan. 

 
2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

Keberhasilan belajar peserta didik dalamproses pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh motivasi yang ada pada dirinya. Indikator kualitas pembelajaran 

salah satunya adalah adanya motivasi yang tinggi dari para peserta didik. Peserta 

didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi terhadap pembelajaran maka 
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mereka akan tergerak atau tergugah untuk memiliki keinginan melakukan sesuatu 

yang dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. 

Menurut Kompri (2016), motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang 

mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan 

kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi 

dalam belajar yaitu: 

1. Cita-cita dan aspirasi siswa.  

Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa baik intrinsik maupun 

ekstrinsik.  

2. Kemampuan Siswa  

Keingnan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuaan dan 

kecakapan dalam pencapaiannya.  

3. Kondisi Siswa 

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa 

yang sedang sakit akan menggangu perhatian dalam belajar.  

4. Kondisi Lingkungan Siswa 

Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat 

tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan bermasyarakat.  

Selain itu Darsono (2000), menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar antara lain: 

1. Cita-cita/aspirasi siswa 

2. Kemampuan siswa 

3. Kondisi siswa dan lingkungan 
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4. Unsur-unsur dinamis dalam belajar 

5. Upaya guru dalam membelajarkan siswa (Emda, 2018) 

Menurut Slameto (1991), seorang individu membutuhkan suatu dorongan 

atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai, dalam hal ini ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi belajar antara lain: 

1. Faktor Individual 

Seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan 

faktor pribadi. 

2. Faktor sosial 

Seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, 

alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi belajar menurut Slameto (1991) 

yaitu: 

1. Faktor intern: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

2. Faktor ekstern: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

 
2.1.5.  Upaya membangkitkan motivasi belajar siswa 

Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi 

yang optimal. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal dituntut kreativitas guru 

dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya (2010) yaitu: 

a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin 
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dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu 

guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum 

prosespembelajaran dimulai. 

b. Membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar, 

manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa diantaranya:  

1) Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan 

siswa.  

2) Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa.  

3) Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi 

c. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 

d. Beri pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. 

e. Beri penilaian. 

f.  Beri komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. 

g.  Ciptakan persaingan dan kerjasama. 

 

2.2. Konsep Manajemen Waktu 

2.2.1. Defenisi manajemen waktu 

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 
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perilaku seperti mengatur tempat kerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang 

harus diselesaikan (Linda, 2017).  

Manajemen waktu yang baik merupakan motor penggerak dan pendorong 

bagi individu untuk belajar sehingga di dalam belajar individu akan lebih 

bersemangat dan tidak lekas bosan dengan materi pelajaran yang dipelajari dan 

seiring dengan hal itu dapat meningkatkan motivasi untuk berprestasi dan 

menyelesaikan studi (Ginting et al., 2014). 

Memperkenalkan manajamen waktu kepada mahasiswa dapat 

meningkatkan efisiensi belajar dan memfasilitasi perkembangan karir di masa 

depan. Keterampilan melakukan manajemen waktu merupakan hal yang dapat 

dipelajari oleh setiap orang, terutama mahasiswa. Chulanova menyatakan bahwa 

akan sangat berguna untuk melakukan pelatihan kelompok untuk merencanakan 

aktivitas pelajar. Pelatihan mengenai manajemen waktu menjadi sarana 

pengembangan keterampilan tersebut (Linda, 2017). 

 
2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu 

Manajemen waktu juga dipengaruhi beberapa faktor lain, diantaranya : 

a. Jenis kelamin 

Berdasarkan penelitian Macan, T.H (1990) manajemen waktu dapat 

dipengaruhi oleh jenis kelamin. Khatib (2014) menjelaskan bahwa 

perempuan memiliki kemampuan manajemen waktu yang lebih baik 

daripada laki-laki. Perempuan cenderung melakukan aktivitas berdasarkan 

prioritas utama dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya 
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sedangkan laki-laki cenderung menghabiskan waktu dengan melakukan 

kegiatan yang tidak berguna. 

b. Usia 

Hasil penelitian Kusuma dalam Fitriah (2016), menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif antara usia dengan manajemen waktu mahasiswa. 

Semakin tinggi usia mahasiswa, semakin baik pula manajemen waktunya. 

c. Pendelegasian tugas 

Sifat kurang percaya pada orang lain dan ingin semua pekerjaan selesai 

dengan sempurna akan membuat waktu tersita lebih banyak. Tugas yang 

dianggap 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). 

d. 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 (Puspitasari, 2018)  

e. Prestasi akademik  

Prestasi akademik dapat dicapai dengan baik jika mahasiswa memiliki 

manajamen waktu yang baik (Puspitasari, 2013). Hasil penelitian Khatib 

dalam Linda (2017), juga menyatakan bahwa manajemen waktu 

merupakan predictor yang signifikan untuk pencapaian prestasi akademik. 
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f. Aktivitas diluar kuliah 

Organisasi dan mahasiswa tidak dapat dipisahkan karena keduanya bagian 

dari perjalanan 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). 

(Harun, 2012) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen waktu yaitu: 

a. Pemahaman terhadap kontrol waktu, yaitu behubungan dengan perasaan 

dapat mengatur waktu dan pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat 

mempengaruhi penggunaan waktu. Hal tersebut berupa : kepercayaan 

seseorang dapat mempengaruhi penggunaan waktu dan bagaimana 

seseorang mempesiapkan waktu itu sendiri. 

b. Menetapkan tujuan dan prioritas, yaitu apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan seseorang untuk diselesaikan dan bagaimana individu dapat 

menetapkan kebutuhan sesuai prioritas tugas yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran. Hal tersebut berupa : menentukan tujuan dan 

memprioritaskan tujuan secara objektif. 

c. Mekanisme manajemen waktu, yaitu cara-cara yang digunakan dalam 

mengatur waktu seperti membuat daftar, jadwal dan rencana kerja. Hal 

tersebut berupa: perencanaan dan pembuatan jadwal. 
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d. Kecenderungan untuk terorganisasi, berhubungan dengan memperbaiki, 

mengubah dan mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugas. Hal 

tersebut berupa: kemampuan untuk mengorganisasikan pekerjaan dan 

lingkungan kerja (Dervis, 2013). 

 
2.2.3. Aspek-aspek manajemen waktu 

Manajemen waktu yang dikembangkan oleh Macan dkk dibagi menjadi 

empat aspek yaitu : 

a. Menetapkan tujuan dan prioritas (setting goals and priorities) 

Pada aspek pertama ini berisi aktivitas-aktivitas menetapkan dan meninjau 

kembali tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, menentukan 

prioritas kegiatan dan melaksanakannya, menentukan batas waktu, 

memanfaatkan waktu luang dan membagi tugas menjadi bagian-bagian 

kecil agar lebih mudah dikerjakan. Menetapkan tujuan dapat membantu 

individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan 

dijalankan, focus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta 

mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan wkatu yang 

disediakan. Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang 

disediakan terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan 

yang sama. Urutan prioritas dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari 

prioritas terendah hingga pada prioritas tertinggi. Urutan prioritas ini 

dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang dirasa penting, 

mendesak, maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 
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b. Perencanaan dan penjadwalan (planning and scheduling) 

Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan 

waktu dalam periode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal adalah 

menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kelupaan, dan mengurangi 

ketergesaan. Pada aspek kedua berisi aktivitas-aktivias yang direncanakan 

dalam sebuah jadwal yang berkaitan dengan  pengaturan waktu, seperti 

membuat daftar daftar yang harus dikerjakan, membuat jadwal mingguan, 

menggunakan buku agenda. 

c. Kemampuan mengendalikan waktu (perceived control of time) 

Aspek ini disebut dengan time attitude yang berkaitan dengan efikasi diri 

dan mengarah pada keyakinan atau pandangan individu tentang bagaimana 

menggunakan dalam mengendalikan waktu dan bagaimana menggunakan 

waktu yang ada. Dalam hal ini sikap asertif sebagai sikap tegas untuk 

berkata “Tidak” atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain 

dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. 

Bersikap tegas, merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari 

pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi 

efektivitas penggunaan waktu. 

d. Preferensi untuk terorganisasi (preference for organization) 

Aspek ini menekankan pada keinginan untuk terorganisasi serta 

pendekatan yang dilakukan individu dalam menyelesaikan tugas. 

Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan 

kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut sering menjadi 
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penghalang bagi individu untuk mencapai keberhasilannya karena sering 

membuat individu menunda melakukan kegiatan yang penting (Nisa et al., 

2019). 

Peddler dan Boydell dalam Puspitasari (2013) menyatakan bahwa tingkat 

efektivitas seseorang dalam melakukan manajemen waktu dipengaruhi oleh 

beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Kesehatan 

Kondisi fisik maupun psikis mempengaruhi seseorang dalam mengarahkan 

aktivitas kehidupan. Kondisi kesehatan yang baik akan mewujudkan 

keseimbangan pada diri individu sehingga akan mempermudah dalam 

melakukan penyesuaian diri dalam melakukan manajemen waktu. 

b. Keterampilan atau keahlian 

Terdapat beberapa keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan. 

Individu tersebut dapat memutuskan untuk menjadi seseorang yang 

memiliki berbagai keahlian sekaligus atau menjadi orang yang melakukan 

suatu keahlian tertentu. 

c. Aktivitas 

Individu yang mampu mengembangkan aktivitas hidupnya dengan baik 

adalah individu yang memiliki kepekaan terhadap berbagai alternatif atau 

cara pandang dan memiliki imajinasi moral yang tinggi sehingga 

keputusan-keputusan aktivitas mempertimbangkan dua hal sekaligus, yaitu 

yang memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain (Linda, 2017). 
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2.2.4.  Fungsi-fungsi manajemen waktu 

Pada dasarnya, fungsi manajemen dibagi menjadi tiga agar waktu menjadi 

lebih efektif, yaitu : 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber 

yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan 

perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan 

itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil 

tindakan dan kemudian melihat apakah renacana yang dipilih cocok dan 

dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan 

merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa 

perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.  

2. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar 

menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian 

mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan 

orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-

bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan 

tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, 

bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung 

jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus 

diambil. 
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3. Pengarahan (directing) 

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua 

anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan 

perencanaan manajerial dan usaha dalam (Krisnaldy et al., 2020). 

 
2.2.5.  Ciri-ciri individu yang memiliki manajemen waktu yang baik 

Davidson dalam jurnal Puspitasari (2013) mengemukakan orang-orang 

yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen waktu, dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui tujuan hidup: membuat prioritas berdasarkan tujuan 

b. Menghindari melakukan hal-hal yang mendesak: dengan mengidentifikasi 

hal-hal yang lebih pentung. 

c. Membuat jadwal untuk mencapai hasil: dengan membuat perencanaan dan 

penjadwalan agar dapat diselesaikan tepat waktu. 

d. Mampu melakukan pekerjaan dengan terorganisir: dengan mengatur segala 

sesuatu sehingga memudahkan dalam bekerja. 

e. Mampu menyaring informasi dari luar: dengan mengambil informasi yang 

dibutuhkan. 

f. Menguasai teknologi: mengetahui cara menggunakan teknoligi sehingga 

dapat menghemat waktu. 

g. Mampu meminimalkan interupsi: gangguan dari pihak luar dan diri sendiri 

sehingga dapat meningkatkan konsentrasi pada pekerjaan. 
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h. Mampu bersikap asertif: mampu menolak ajakan orang lain tanpa rasa 

takut, mengelola amarah dan menghindari melakukan aktivitas-aktivitas 

yang tidak penting. 

i. Mampu mengelola stres: mengetahui cara mengantisipasi situasi yang 

dapat menimbulkan stres. 

j. Dapat menggunakan waktu secara efisien: memulai pertemuan tepat 

waktu, tetap pada pokok pembicaraan dan tidak menggunakan waktu 

untuk hal-hal yang tidak penting.  

 
2.2.6. 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. 

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. 
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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. 

Menurut Britton & Tesser (1991) yang dikutip oleh Fitriah (2016) terdapat 

3 komponen dalam manajemen waktu : 

1) Perencanaan jangka pendek 

Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang muncul untuk 

mencakup berbagai item yang memerlukan perencanaan jangka 

pendek, baik dalam hari atau dalam minggu biasanya berhubungan 

dengan jadwal harian atau mingguan, seperti membuat urutan jadwal 

harian. Mahasiswa dapat membuat agenda atau jadwal harian untuk 

mengatur jadwal kegiatan sehari harinya. 

2) Sikap terhadap waktu 

Sikap terhadap waktu berhubungan dengan bagaimana seorang 

mahasiswa merasakan efisiensi terhadap waktu yang digunakan, 

bagaimana mengontrol waktu, dan bagaimana keahlian dalam 

mengatur diri sendiri. Mahasiswa diharapkan tidak membuang-buang 

waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat, diharapakan mampu 

bertanggung jawab terhadap waktu yang dia miliki. 

3) Perencanaan jangka panjang 

Perencanaan jangka panjang yang berhubungan dengan pengaturan 

tujuan jangka panjang yang diperlukan pengorganisasian dengan baik. 
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Mahasiswa dapat membuat perencanan untuk beberapa bulan kedepan 

untuk mengatur kegiatanya (Fitriah, 2016). 

 
2.2.7.  Hambatan dalam manajemen waktu 

Beberapa hambatan yang sering dijumpai saat mengelola waktu, 

diantaranya adalah:  

a. Suka menunda-nunda pekerjaan 

Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan membuat beberapa deadline yang 

datang bersamaan diselesaikan dengan kurang maksimal. 

b. Melanggar deadline dan target yang sudah ditentukan sendiri 

Deadline dan target yang terlewat batas waktu biasanya berawal dari 

perasaan masih banyak waktu luang yang tersedia. Pada mulanya sesekali 

melanggar target kerja tidak akan merusak perencanaan yang ada, dengan 

terus memaafkan diri akhirnya terjadi penumpukan dan penundaan 

pekerjaan berikutnya. 

c. Manajeman by mood 

Mood yang positif biasanya akan menghasilkan karya yang maksimal. 

Perasaan ini menjadi ditunggu, sementara tugas tidak dapat menunggu 

datangnya mood yang tepat. Akhirnya pekerjaan menjadi tidak 

terselesaikan (Fitriah, 2016). 

 
2.2.8.  Strategi manajemen waktu 

Seseorang dapat meluangkan waktu kira-kira 10-15 menit untuk 

mengelola jadwal kegiatan. Beberapa strategi dalam mengelola waktu yaitu: 
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a. Membiasakan diri untuk menyiapkan daftar 

Daftar ini berisi segala sesuatu yang butuh untuk dilakukan dan 

memprioritaskan menurut tingkat kepentingannya. 

b. Merencanakan kegiatan tertentu dilakukan pada waktu tertentu pula. 

Hal ini diperlukan disiplin diri. 

c. Menemukan waktu bekerja yang optimal. 

Masing-masing orang memiliki waktu optimal untuk menyelesaikan tugas-

tugas secara maksimal. 

d. Memprioritaskan tugas - tugas berdasarkan tingkat kepentingannya seperti 

vital, penting, harus dilakukan hari ini atau dapat dilakukan besok. 

e. Pengorganisasian. 

Seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam menyelesaikan 

tugas. Dalam hal ini, mungkin diperlukan suasana atau lingkungan yang 

dipersyaratkan, misalnya harus bebas dari material yang tidak diperlukan, 

mengurangi gangguan (telepon atau kehadiran orang lain) atau interferensi 

lingkungan (musik dan kebisingan). 

f. Pendelegasian 

Seseorang perlu menentukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang 

memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh orang lain. 

g. Membedakan antara “segera” dan “penting” (Fitriah, 2016). 
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2.3. Konsep Belajar di Masa Pandemi Covid-19 

2.3.1.  Defenisi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 2014 dalam penelitian Rozi 

(2019), belajar  adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah 

memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, menurut Hamalik 

Sedangkan menurut Skinner (1985) dalam buku Educational Psychology: 

The teaching-learning process yang dikutip dari Rozi (2019), berpendapat bahwa 

belajar adalah suatu proses adaptasi  atau 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  (Rozi, 2019). 

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

from cognitive psychology yang dikutip dari Rozi (2019) 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  (Rozi, 2019). 
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M. Ngalim Purwanto dalam S. Shoimatul Ula (2013) memberikan definisi 

belajar dari beberapa elemen sebagai berikut: 

a. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dimana perubahan 

tersebut dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi 

ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, sedangkan perubahan–perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. 

c. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah, berpikir, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu yang diperoleh melalui 

latihan dan pengalaman. Jadi belajar itu ditunjukkan oleh adanya perubahan 

tingkahlaku atau penampilan, setelah melalui proses membaca, mengamati, 

mendengarkan dan sebagainya (Hidayat, 2016). 

 
2.3.2.  Tujuan belajar 

Menurut penelitian Khairani dalam Rozi (2019), dari berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi prilaku belajar seseorang dapat dikatakan bahwa 

tujuan belajar pada seseorang adalah :  
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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. 

Sedangkan ada beberapa tujuan belajar yang disampaikan Sardiman (2011) 

dalam bukunya “Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar” yaitu :  

a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan 

dan kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan 

kata lain, seseorang tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

tanpa adanya pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. 

b. 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 
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menyangkut soal penghayatan dan keterampilan berpikir serta 

kreatifitas untuk menyelesaikan suatu masalah atau konsep. 

c. 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). 

3. Kelakuan, keterampilan atau penampilan (psikomotorik). 

 
2.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor yang mempengaruhi belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 

sedang belajar, yaitu: 

1. Intelegensi 

2. Perhatian 

3. Minat 

4. Bakat 

5. Motif 

6. Kematangan 
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7. Kesiapan 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu 

yang sedang belajar. Faktor eksternal diantaranya faktor yang berasal dari 

keluarga, sekolah,dan masyarakat atau lingkungan (Juliasari & Kusmanto, 2016). 

 
2.3.4. 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 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. 
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4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Artinya 

belajar itu harus dilakukan secara aktif, sengaja, terencana, bukan karena 

peristiwa yang insidental. 

5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat penguatan. Sesuatu yang memperkuat memberikan semangat 

atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. 

 
2.3.5. Pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut 

mengambil kebijakan sebagai panduan dalam menghadapi penyebaran penyakit 

Covid-19 di tingkat satuan pendidikan adalah dengan merespon kebijakan “belajar 

dari rumah”, melalui pembelajaran daring (Kemendikbud, 2020). 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan 

untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran yang dilaksanakan di 

masa pandemi Covid-19. 

Pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang 

dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan 

dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media 

berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, 

menggunakan beragam fitur TIK atau e-learning, seperti forum, chat, e-mail, 

blog, media sosial (facebook, twitter, dll.). Dalam sistem SPADA, tutorial daring 

menjadi proses belajar utama yang disediakan oleh PT penyelenggara maupun 
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yang digunakan oleh mahasiswa. Frekuensi tutorial daring dapat dilakukan secara 

bebas berdasarkan kebutuhan (RISTEKDIKTI, 2019). 

Dapat disimbulkan bahwa pembelajaran daring merupakan solusi kegiatan 

belajar mengajar ditengah masa WFH akibat pandemi Covid-19 dengan 

menggunakan sistem online dengan menggunakan beberapa aplikasi yang 

mendukung yang dapat digunakan oleh semua pihak dan bisa dilakukan dengan 

jarak jauh sehingga hubungan komunikasi pembelajaran tentang berjalan. Melalui 

pembelajarn daring akan tercipta pada sebuah pendidikan tinggi suatu lingkungan 

belajar modern (Darmalaksana et al., 2020). 

 
2.3.6. Ciri-ciri pelajar dalam aktivitas belajar online (daring) 

a. Spirit belajar 

Mahasiswa pada pembelajaran harus mempunyai semangat yang tinggi 

atau kuat guna pembelajaran mandiri. Pada pembelajaran daring 

mahasiswa sendirilah yang menentukan kriteria ketuntasan belajar dan 

pemahaman materi. Mahasiswa dibebankan untuk mandiri serta 

pengetahuan ditemukan sendiri. Kemandirian belajar mahasiswa 

menyebabkan perbedaan keberhasilan yang berbeda-beda. 

b. Literacy terhadap teknologi 

Disamping kemandirian terhadap belajar, pemahaman siswa tentang 

pemakaian teknologi pada pembelajaran online merupakan keberhasilan 

dari pembelajaran daring. Penguasaan serta pemahaman tentang teknologi 

yang akan digunakan untuk pembelajaran daring merupakan hal yang 

harus dilakukan siswa sebelum pembelajaran online. Alat yang sering 
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digunakan sebagai pembelajaran daring adalah laptop serta telpon pintar 

ataupun gadget lainnya. Dengan perkembangan era yang pesat maka 

semakin banyak vitur-vitur atau aplikasi yang digunakan sebagai sarana 

pembelajaran online. 

c. Kemampuan berkomunikasi intrapersonal 

Kemampuan interpersonal serta kemampuan berkomunikasi merupakan 

suatu hal yang harus dikuasai mahasiswa agar berhasil dalam 

pembelajaran daring. Kemampuan interpersonal dibutuhkan untuk 

terjalinnya interakssi serta hubungan antar mahasiswa lainnya. Sebagai 

makhluk sosial tetap membutuhkan interaksi dengan orang lain meskipun 

pembelajaran online dilaksanakan secara mandiri. Oleh sebab itu tetap 

harus dilatih kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

d. Berkolaborasi 

Memahami dan memakai pembelajaran interaksi dan kolaborasi. 

Pembelajaran daring dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa, oleh sebab itu 

mahasiswa harus bisa berinteraksi dengan mahasiswa lainnya ataupun 

dengan dosen pada forum yang sudah disiapkan. Diperlukannnya interaksi 

tersebut terutama pada saat mahasiswa mengalami kesulitan memahami 

materi. Selain dari hal tersebut mahasiswa perlu menjaga interaksi untuk 

melatih jiwa sosial mereka. Supaya tidak terbentuk menjadi seorang yang 

sangat individualisme dan anti sosial yang di karenakan pembelajaran 

daring. Dengan adanya pembelajaran daring juga mahasiswa mampu 
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memahami pembelajaran dengan kolaborasi. Mahasiswa akan dilatih agar 

mampu berkolaborasi baik dengan lingkungan sekitar atau dengan 

bermacam sistem yang mendukung pembelajaran daring. 

e. Keterampilan untuk belajar mandiri 

Kemampuan akan belajar mandiri merupakan karakteristik dari 

pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat diperlukan untuk 

terampil belajar secara mandiri. Karena pada saat proses belajar, 

mahasiswa akan mencari, menemukan dan menyimpulkan yang telah 

dipelajari secara mandiri. Seperti yang dikemukakan Kirkman (2007) 

pembelajaran mandiri merupakan proses dimana siswa dilibatkan secara 

langsung dalam mengidentifikasi apa yang perlu untuk dipelajari menjadi 

pemegang kendali dalam proses pembelajaran. Ketika belajar secara 

mandiri, unsur motivasi menjadi begitu penting guna penentuan 

keberhasilan pada proses pembelajaran. 

 
2.3.7. Kelebihan metode pembelajaran daring 

Beberapa kelebihan dari metode pembelajaran daring diantaranya yaitu : 

1. Dapat memperluas akses pendidikan untuk masyarakat umum dan bisnis 

karena struktur penjadwalan yang fleksibel. 

2. Mengurangi efek dari banyak kendala waktu dan tempat 

Penyerahan beberapa kegiatan di luar lokasi mengurangi kendala kapasitas 

kelembagaan yang timbul dari kebutuhan bangunan infrastruktur, serta 

terdapat potensi untuk meningkatkan akses ke lebih banyak pakar dari 
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beragam latar belakang geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan 

pengalaman (Setiawan, 2020). 

3. Cara berpikir pelajar menjadi lebih kreatif dan inovatif (student centered) 

(Rusdiana et al., 2020) 

 
2.3.8. Kelemahan metode pembelajaran daring 

Berdasarkan penelitian Setiawan (2020) ada beberapa kelemahan dalam 

metode pembelajaran daring diantaranya yaitu : 

1. Hambatan untuk pembelajaran efektif seperti gangguan rumah tangga 

dan teknologi yang tidak dapat diandalkan. 

2. Interaksi yang tidak memadai antara siswa dan pengajar . 

3. Kesulitan dalam memanajemen waktu dan medisiplinkan diri. 

Sedangkan berdasarkan penelitian  Purwanto (2020) mengatakan bahwa 

kelemahan dari metode pembelajaran daring adalah : 

1. Para pelajar merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan 

prasarana yang memadai di rumah. Fasilitas ini sangat penting untuk 

kelancaran proses belajar mengajar, untuk pembelajaran online di 

rumahnya seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, 

computer ataupun hand phone yang akan memudahkan murid untuk 

menyimak proses belajar mengajar online. 

2. Belum adanya budaya belajar jarak jauh bagi pelajar. Selama ini sistem 

belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka, murid terbiasa berada 

di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dan 

bercanda gurau dengan teman-temannya serta bertatap muka dengan 



40 

STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

para gurunya, dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh 

membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka 

menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi daya serap belajar mereka. 

3. Pelajar akan kehilangan jiwa sosial. Jika di sekolah mereka bisa 

bermain dan berinteraksi dengan teman-temnanya tetapi kali ini 

mereka tidak bisa dan hanya sendiri di rumah bersama orang tua, 

interaksi dengan sesama teman, guru dan orang-orang disekolah akan 

menjadi berkurang. 

4. Penambahan biaya dalam perekonomian, misalnya penambahan biaya 

dalam pembelian kuota internet bertambah, teknologi online 

memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota oleh karena itu 

tingkat penggunaaan kuota internet akan bertambah dan akan 

menambah beban pengeluaran orang tua. 

 
2.3.9. Hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa 

pandemi Covid-19 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut 

mengambil kebijakan sebagai panduan dalam menghadapi penyebaran penyakit 

Covid-19 di tingkat satuan pendidikan adalah dengan merespon kebijakan “belajar 

dari rumah”, melalui pembelajaran daring (Kemendikbud, 2020). 

 Pembelajaran  daring merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan 

untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran yang dilaksanakan di 
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masa pandemi Covid-19. Pembelajaran online pada pelaksanaannya yang 

membutuhkan dukungan perangkat mobile sehingga dapat digunakan untuk 

mengakses informasi dimana saja dan kapan saja.  Pembelajaran secara online 

dilakukan melalui berbagai aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran 

mulai dari aplikasi tatap muka seperti zoom, google meet, dan platform media 

online lainnya seperti google classroom, whatsapp group, dsb (Suhada et al., 

2020). 

Dalam pembelajaran daring, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan 

untuk menilai kebutuhan belajar, perencanaan yang efektif, time management, 

evaluasi untuk pemilihan literatur yang baik dan evaluasi dari kemampuan 

mengikuti pembelajaran daring. Keefektifan program metode pembelajaran daring 

dinilai dari komponen yang mencakup manajemen diri, keinginan/minat untuk 

kegiatan belajar, konrol diri, sarana penunjang seperti penggunaan platform, 

waktu pelaksanaannya, serta tingkat prestasi belajar (Hikmat et al., 2020). 

Dalam kegiatan belajar, manajemen waktu berpengaruh terhadap hasil atau 

prestasi belajar, hal ini berdasarkan pedapat Frederick dan Wahberg dalam Kamp 

et. Al (2012) bahwa waktu yang dihabiskan untuk belajar berhubungan positif 

terhadap hasil atau prestasi belajar. 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 (Rusdiana et al., 2020). Mahasiswa yang kurang 

memahami manajemen waktu dapat ditandai dengan perencanaan yang tidak 

terorganisasi, tidak ada tujuan dan kurang disipin dalam waktu (Fajaryanti, 2016). 
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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, 2016). 

Manajemen waktu tidak hanya fokus pada pengelolaan waktu, tetapi 

bagaimana individu memanfaatkan waktu dan mampu menentukan prioritas dari 

berbagai tugas  dengan metode pembelajaran. 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. Peran manajemen waktu sangat penting untuk kegiatan 

belajar, karena manajemen waktu merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa agar dapat mengontrol diri terhadap 

kekurangan yang dimiliki mahasiswa dalam kegiatan belajar (Santya, 2016). 
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BAB 3 
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
 

3.1.  Kerangka konseptual  

Kerangka konseptual adalah keseluruhan dasar konseptual sebuah 

penelitian. Tidak semua penelitian didasarkan pada teori formal atau model 

konseptual, namun setiap penelitian memiliki kerangka kerja, karena itu 

merupakan dasar pemikiran konseptual (Polit & Beck, 2012). 

Bagan 3.1. Kerangka konsep Hubungan Motivasi Dengan Manajemen 
Waktu Belajar Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa 
STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 

 
Independen      Dependen 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    : Variabel yang diteliti  

  : Menghubungkan dua variabel (variabel independen dan variabel   

  dependen) 

 

3.2.  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah prediksi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih 

variabel. Sebuah hipotesis menerjemahkan sebuah pertanyaan penelitian 

Motivasi 
- Cita-cita dan aspirasi 
- Kemampuan mahasiswa 
- Kondisi mahasiswa 
- Kondisi lingkungan belajar 
- Unsur-unsur dinamis dalam 

belajar 
- Upaya pengajar dalam 

pembelajaran 
(Nursalam & Efendi,2008) 

Manajemen Waktu Belajar 
- Menetapkan tujuan dan 

prioritas 
- Perencanaan dan 

penjadwalan 
- Kemampuan mengendalikan 

waktu 
- Preferensi untuk 

terorganisasi 
(Macan dkk dalam Nisa, 2019). 
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kuantitatif ke dalam prediksi yang tepat sesuai hasil yang diharapkan. Hipotesis 

disusun sebelum penelitian dilaksanakan karena hipotesis akan bisa memberikan  

petunjuk pada tahap pengumpulan data, analisa, dan intervensi data (Polit & Beck, 

2012). Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesa pada penelitian ini 

adalah : 

Ha : Ada hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi 

Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2021. 



 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

STIKes Santa Elisabeth Medan 45 

BAB 4 
METODE PENELITIAN 

 
4.1.  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana atau struktur dan 

strategi penelitian yang disusun sedemikian rupa agar dapat memeroleh jawaban 

mengenai permasalahan penelitian. Metode penelitian adalah teknik yang 

digunakan peneliti untuk menyusun studi untuk mengumpulkan dan menganalisis 

informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Polit & Beck, 2012). 

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah rancangan penelitian 

non-eksperimen dengan desain Cross Sectional. Pendekatan Cross Sectional yaitu 

jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau observasi data 

independen dan dependen hanya satu kali pada saat satu saat. Penelitian 

korelasional mengkaji hubungan antar variabel (Nursalam 2020).  

Rancangan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan motivasi 

dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa 

ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan tahun 2021. 

 

4.2.  Populasi dan Sampel  

4.2.1.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana seseorang peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Populasi yang dapat diakses adalah 

kumpulan kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan dapat diakses 

sebagai kumpulan subjek untuk suatu peneliti (Polit & Beck, 2012). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 
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Elisabeth Medan Tahun 2021 berjumlah 409 orang (B.A.A.K STIKes Santa 

Elisabeth Medan, 2021). 

 
4.2.2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari elemen populasi. Pengambilan sampel adalah 

proses pemilihan sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi (Polit & 

Beck, 2012).  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik simple random sampling yang merupakan cara pengambilan 

sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan 

strata (tingkatan) dalam populasi (Nursalam, 2020). 

Dalam penentuan besar sampel, adapun rumus yang digunakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : Penentuan besar sampel penelitian dengan 

menggunakan rumus vincent. 

Rumus Vincent:  

n = 
( )

( )
 

𝑛 =
409𝑥(1,96 )𝑥0,5(1 − 0,5)

409𝑥0,1 + 1,96𝑥 0,5 (1 − 0,5)
 

𝑛 =
409𝑥(3,8416)𝑥0,5(1 − 0,5)

409𝑥0,1 + 1,96𝑥 0,5 (1 − 0,5)
 

𝑛 =
392,8036

4,09 + 0,49
 

𝑛 =
392,8036

4,58
 

𝑛 = 85,76 maka dibulatkan menjadi 90 
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Keterangan:  

n  = Besar sampel  

N = Besar populasi  

Z  = tingkat keandalan 95 % (1,96) 

P  = Proporsi populasi (0,2) 

G  = Galat Pendugaan (0,1) 

Sampel dalam proposal ini adalah sebanyak 90 mahasiswa yang memiliki 

manajemen waktu belajar yang rendah di masa pandemi Covid-19 pada 

mahasiswa STIKes Santa Elisabeth Medan. 

 

4.3.  Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

4.3.1. Variabel independen 

Variabel independen disebut juga variabel bebas, pengaruh atau resiko 

dimana variabel ini mempengaruhi (sebab) atau nilainya yang menentukan 

variabel lain. Variabel independen adalah intervensi yang dimanipulasi atau 

bervariasi oleh peneliti untuk ,enciptakan efek pada veriabel dependen (Nursalam, 

2020). Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi. Karena variabel 

ini akan menjadi variabel yang menghubungkan. 

 
4.3.2.  Variabel dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang hasil atau nilainya 

ditimbulkan oleh variabel bebas. Variabel dependen adalah hasil yang peneliti 

ingin prediksi atau jelaskan (Nursalam, 2020). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah manajemen waktu belajar. 
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4.3.3.  Defenisi operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik dapat diukur (diamati) 

itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya 

memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara 

cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi 

oleh orang lain. Ada dua macam definisi, definisi nominal menerangkan arti kata 

sedangkan definisi rill menerangkan objek (Nursalam, 2020). 

Tabel 4.1. Defenisi Operasional Hubungan Motivasi Dengan Manajemen 
Waktu Belajar Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners 
Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. 

Variabel Defenisi Indikator Alat ukur Skala Skor 
Motivasi Suatu keadaan 

yang ada pada 
diri seseorang 
individu untuk 
melakukan 
usaha atau 
keinginan untuk 
memperoleh 
hasil atau 
tujuan yang 
hendak dicapai. 

- Cita-cita dan 
aspirasi 

- Kemampuan 
mahasiswa 

- Kondisi 
mahasiswa 

- Kondisi 
lingkungan  
Belajar 

- Unsur-unsur 
dinamis dalam 
belajar 

- Upaya pengajar 
dalam 
pembelajaran 
 

Kuesioner 
dengan 13 
pernyataan 
dengan pilihan 
jawaban  
2= Ya 
1= Tidak 

Nominal Baik = 
21-26 
 
Cukup 
= 
17-20 
 
Kurang 
= 13-
16 

Manajemen 
Waktu 
Belajar 

Kemampuan 
individu 
dalam 
menyusun dan 
mengelola 
waktu agar 
menjadi lebih 
efisien dan 
efektif 

- Menetapkan 
tujuan dan 
prioritas  

- Perencanaan 
dan 
penjadwalan 

- Kemampuan 
preferensi untuk 
terorganisasi 

Kuesioner 
yang berisi 27 
pernyataan 
dengan pilihan 
jawaban  
 
4=Sangat 
setuju 
 
3=Setuju 
 
2=Tidak setuju 
 
1=Sangat 
setuju 

Ordinal Tinggi 
= 81-
108 
 
Sedang 
= 54-
80 
 
Rendah 
=27-53 
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4.4.  Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data agar penelitian dapat berjalan dengan baik (Polit & Beck, 2012). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar kuesioner. Kuesioner 

merupakan alat ukur berupa angket beberapa pertanyaan (Nursalam, 2020). 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen yang 

dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian meliputi pengukuran biofisiologis, 

observasi, wawancara, kuesioner, dan skala. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan instrumen kuesioner melalui google form yang terdiri dari data 

demografi, motivasi, dan manajemen waktu belajar. 

a. Instrumen data demografi 

Data demografi yang dikumpulkan meliputi nama, umur, jenis kelamin, 

dan semester. 

b. Instrumen kuesioner motivasi 

Peneliti menggunakan kuesioner motivasi dari buku Nursalam (2020). 

Pada kuesioner motivasi terdapat 13 pernyataan yang dibagi dalam 6 indikator 

yaitu : cita-cita dan aspirasi berjumlah 2 pernyataan pada nomor 1 dan 3, 

kemampuan mahasiswa pada nomor 5 , kondisi mahasiswa pada nomor 7, kondisi 

lingkungan belajar pada nomor 4 dan 6, unsur-unsur dinamis dalam belajar pada 

nomor 8-13, upaya pengajar dalam pembelajaran pada nomor 2 dengan alternatif 

jawaban ya (2) dan tidak (1). Jawaban dari kuesioner tersebut dibagi menjadi 3 

kelas (baik,cukup, dan kurang). Pengukuran variabel independen yaitu motivasi 
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mengikuti perkuliahan menggunakan skala guttman dari 13 pernyataan responden 

akan  men-checklist pada kolom dengan pilihan menggunakan rumus.  

Rumus : 

𝑃 =
Rentang kelas

Banyak kelas
 

𝑃 =
nilai tertinggi − nilai terendah

banyak kelas
 

𝑃 =
26 − 13

3
 

P =  4,3 dibulatkan menjadi 4  

Dimana P = panjang kelas dan rentang sebesar 2 kelas, didapatkan panjang kelas 

4. Dengan menggunakan P = 13 didapatkan interval motivasi perkuliahan sebagai 

berikut: baik = 21-26, cukup = 17-20, kurang = 13-16. 

c. Instrumen kuesioner manajemen waktu belajar 

Peneliti menggunakan kuesioner manajemen waktu milik  Colin Neville 

(2006). Peneliti tidak lagi melakukan uji valid karena sudah di uji valid oleh 

peneliti sebelumya. Pada kuesioner manajemen waktu  terdapat 27 pernyataan 

yang dibagi dalam 4 indikator yaitu: menetapkan tujuan dan prioritas  berjumlah 7 

pernyataan pada nomor 1-7, perencanaan dan penjadwalan  berjumlah 7 

pernyataan pada nomor 8-14, kemampuan mengendalikan waktu berjumlah 7 

pernyataan pada nomor 9-21, preferensi untuk terorganisasi berjumlah 6 

pernyataan pada nomor 22-27. Pengukuran variabel independen yaitu manajemen 

waktu menggunakan skala linkert dari 27 pernyataan responden akan  men-

cheklist pada kolom dengan pilihan menggunakan rumus. Pernyataan positif 

terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10,11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24 dengan 
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pilihan jawaban Sangat setuju(4), Setuju (3), Tidak setuju (2), Sangat tidak setuju 

(1). Pernyataan negatif terdapat pada item pertanyaan nomor 6, 7, 16, 17, 20, 22, 

23, 25, 26, 27 dengan pilihan jawaban dengan pilihan jawaban sangat setuju (1), 

setuju (2), tidak setuju (3), sangat tidak setuju (4).   

Rumus : 

𝑃 =
Rentang kelas

Banyak kelas
 

𝑃 =
nilai tertinggi − nilai terendah

banyak kelas
 

𝑃 =
108 − 27

3
 

P =  27 

Dimana P = panjang kelas dan rentang sebesar 3 kelas, didapatkan panjang kelas 

27. Dengan menggunakan P = 27 didapatkan interval manajemen waktu belajar 

sebagai berikut: tinggi =81-108 , sedang = 54-80, dan rendah = 27-53. 

 

4.5.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1. Lokasi 

Penelitian dilakukan di STIKes Santa Elisabeth Medan, Padang Bulan 

pasar 8 jln. Bunga Terompet No.118 tepatnya pada mahasiswa keperawatan prodi 

ners STIKes Santa Elisabeth Medan. Peneliti memilih penelitian di STIKes Santa 

Elisabeth Medan karena lokasi yang strategis untuk melakukan penelitian 

sehingga mengetahui motivasi dan manajemen waktu belajar mahasiswa ners 

tahap akademik di STIKes Santa Elisabeth Medan tahun 2021, dan populasi serta 

sampel dalam penelitian terpenuhi dan mendukung. 
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4.5.2.  Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2021 di STIKes Santa 

Elisabeth Medan.  

 

4.6.  Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data 

4.6.1.  Pengambilan data 

Peneliti melakukan pengambilan data penelitian setelah mendapat izin dari 

STIKes Santa Elisabeth Medan. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung oleh peneliti terhadap sasarannya (Polit & Beck, 2012). Peneliti 

meminta izin penelitian pada responden dan kepada sekretaris program studi ners 

tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan. Setelah peneliti mendapatkan 

izin dari ketua dan sekretaris program studi ners tahap akademik, peneliti 

memberikan informend consent kepada responden. Setelah responden menyetujui 

responden mengisi data demografi dan mengisi setiap pertanyaan yang terdapat 

pada kuesioner.  

 
4.6.2.  Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah proses perolehan subjek dan pengumpulan data 

untuk suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah 

dengan menggunakan kuesioner motivasi yang telah dibagikan melalui masing-

masing grup whatsapp yang telah dibuat peneliti melalui link  google form. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKjRN9PBTQ3aqeKi9kMj3cyASz8Z

Hno0tBo6H9Me3nEfu26A/viewform?usp=sf_link dan kuesioner manajemen 
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waktu belajar melaluilink google form yang telah dibagikan kepada responden 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczjJTgEzCJEAB67kIK03Y6HC5OKi

JGB2fvE-dIMp6Yl-_ziw/viewform?usp=sf_link. Pengumpulan data ini terlebih 

dahulu memberikan informed consent kepada setiap responden, setelah responden 

menyetujui, responden mengisi data demografi, kuesioner motivasi dan kuesioner 

manajemen waktu belajar pada mahasiswa. Setelah semua pertnyataan dijawab 

peneliti mengumpulkan kembali lembar jawaban responden dan mengucapkan 

terimakasih atas kesediaannya menjadi responden. 

4.6.3. Uji Validitas dan reliabilitas 

1. Uji validitas 

Uji validitas adalah mengukur sejauh mana instrumen dapat digunakan.  

Instrumen tidak dapat secara sah digunakan jika tidak konsisten dan tidak akurat. 

Instrumen yang mengandung terlalu banyak kesalahan ketika uji validitas, tidak 

dapat digunakan pada sebuah penelitian (Polit & Beck, 2012). Validitas 

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat valid suatu instrumen. 

Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan (Nursalam, 2020). Peneliti tidak melakukan uji validitas dan 

reliabilitas pada kuesioner yang akan di gunakan  karena kuesioner yang akan 

digunakan telah baku dan di pakai untuk mengukur motivasi dan manajemen 

waktu belajar pada mahasiswa. 
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2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas sebuah instrument adalah kesamaan hasil pengukuran atau 

pengamatan apabila fakta dapat diukur dan diamati berkali-kali dalam waktu yang 

berlainan (Polit & Beck, 2012). Penulis menggunakan instrumen berupa 

kuesioner, baik pada variabel motivasi maupun pada manajemen waktu belajar 

serta data demografi.  

Pada variabel motivasi peneliti menggunakan kuesioner motivasi 

mahasiswa mengikuti perkuliahan yang dikutip dari buku Nursalam (2020). 

Peneliti tidak lagi melakukan uji valid karena penulis menggunakan kuesioner 

yang sudah baku yang diambil dari buku Nursalam 2020.  

Pada variabel manajemen waktu kuesioner yang di gunakan adalah 

kuesioner yang dikutip dari Colin Noville (2006). Setelah dilakukan uji validitas 

dan realiabilitas, sebanyak 27 item pernyataan di nyatakan valid dan reliabel 

karena memiliki nilai r > 0,5 dengan nilai Cronbach Alpha = 0,941 dengan N=30. 

Peneliti telah mendapatkan izin pemakaian kuesioner dan pada kuesioner akan 

dicantumkan nama pemilik didalamnya. Reliabilitas adalah kesamaan hasil 

pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau 

diamati sama-sama memegang peranan yang penting dalam waktu yang 

bersamaan. Dikatakan reliable jika nilai r alpha > r tabel dengan p=0,80 (Polit & 

Beck, 2012). 
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4.7.     Kerangka Operasional      

Bagan 4.1  Kerangka Operasional Hubungan Manajemen Dengan   
Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Keperawatan 
Tingkat 4 Di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.8.    Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul peneliti melakukan pengolahan data dengan cara 

perhitungan statistik hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa 

pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth 

Medan tahun  2021. Adapun proses pengolahan data dilakukan melalui tiga 

Memberikan informasi dan 
informed consent 

Membagi kusioner motivasi dan manajemen 
waktu belajar 

 

Analisa data dengan Uji Chi-Square 

Ijin Penelitian 

Penelitian 

Pengolahan data dengan Editing, Coding, 
Scoring 

Hasil 
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tahapan, yaitu: pertama Editing: dilakukan untuk memeriksa data yang telah 

diperoleh untuk memperbaiki dan melengkapi data atau kuesioner. Cooding: 

dilakukan sebagai penanda responden dan penanda pertanyaan-pertanyaan yang 

dibutuhkan. Tabulating: dimana data yang telah terkumpul ditabulasi dalam 

bentuk tabel (Polit & Beck, 2012). 

 

4.9. Analisa Data  

Tujuan mengolah data dengan statistik adalah untuk membantu menjawab 

pertanyaan penelitian dari kegiatan praktis maupun keilmuan. Dalam hal ini, 

statistika berguna saat menetapkan bentuk dan banyaknya data yang diperlukan. 

Disamping itu, juga terlibat dalam pengumpulan, tabulasi dan penafsiran data 

(Nursalam, 2020). 

Data kuesioner dikumpulkan dan dianalisa, kemudian data yang diperoleh 

dengan bantuan komputer dengan tiga tahapan. Tahap pertama Editing yaitu, 

memeriksa kebenaran data dan memastikan data yang diinginkan dapat dipenuhi, 

tahap kedua Cooding dalam langkah ini penelitian merubah jawaban responden 

menjadi bentuk angka yang berhubungan dengan variabel penelitian untuk 

memudahkan dalam pengolahan data, tahap ketiga Scoring dalam langkah ini 

peneliti menghitung skor yang diperoleh setiap responden berdasarkan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan peneliti, tahap keempat Tabulating memasukkan 

hasil perhitungan kedalam bentuk tabel untuk melihat persentase dari jawaban 

pengolahan data, dan kelima analisis data dilakukan terhadap kuesioner. 

Statistika dalam pengolahan data hasil penelitian hanya merupakan alat 

bukan tujuan dari analisis. Karena itu, statistika tidak boleh dijadikan tujuan yang 



57 

STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

menentukan komponen-komponen penelitian yang lain, karena yang mempunyai 

peran penting dalam penelitian adalah masalah dan tujuan penelitian (Nursalam, 

2020). 

a. Analisa univariat 

Analisa univariat dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

distribusi frekuensi data demografi tersebut yang meliputi : umur, jenis kelamin, 

semester, motivasi dan manajamen waktu belajar di masa pandemi Covid-19. 

b. Analisa bivariat 

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Polit & Back, 2012). Pada penelitian ini analisa 

bivariat untuk menjelaskan hubungan dua variabel, yakni variabel motivasi 

sebagai variabel independen/ bebas dengan manajemen waktu belajar sebagai 

dependen/ terikat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Chi Square 

dengan nilai p < 0,05 ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan 

manajemen waktu belajar di masa pandemi Covid-19 dengan tingkat kepercayaan 

95%. Uji Chi-Square adalah prosedur yang digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang proporsi kasus yang termasuk dalam kategori yang berbeda. Menurut 

Endra (2017), semua uji hipotesis BxK variabel berpasangan dapat menggunakan 

uji Chi-square, namun terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain tidak ada 

cell dengan nlai frekuensi kenyataanatau disebut juga actual count (F0) atau nilai 

observed bernilai 0 (nol) apabila bentuk tabel kontigensi 2x2 , maka tidak boleh 

ada 1cell pun yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count 

(Fh)  kurang dari 5, apa bila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3 maka jumlah 
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cellengan frekuensi harapan atau disebut juga expected count (Fh) yang kurang 

dari 5 tidak boleh lebih dari 20 % serta apabila tabel kontigensi 2x2 atau lebih, 

tetapi tidak memenuhi syarat seperti diatas, maka harus mengunakan uji alternatif 

seperti uji fisher exact. Dalam analisa data Uji Chi-square ini dibantu dengan 

menggunakan alat bantuan aplikasi komputer IBM SPSS Statistisc version 17 For 

Windows. Penelitian uji ini membantu hipotesis dalam mengetahui hubungan 

motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi Covid-19 pada 

mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. 

 

4.10. Etika Penelitian  

Penelitian adalah upaya mencari kebenaran terhadap semua fenomena 

kehidupan manusia, baik yang menyangkut fenomena alam maupun sosial, 

budaya pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Pelaku peneliti 

dalam menjalankan tugas meneliti atau melakukan tugas penelitian hendaknya 

memegang teguh sikap ilmiah (secientific attitude) serta berpegang teguh pada 

etika penelitian, meskipun mungkin penelitian yang dilakukan tidak merugikan 

atau membahayakan bagi subjek penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

Peneliti menjelaskan terlebih dahulu tujuan, manfaat dan prosedur 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari 

responden apakah bersedia atau tidak. Seluruh responden yang bersedia diminta 

untuk menandatangani lembar persetujuan setelah informed consent dijelaskan 

dan jika responden tidak bersedia maka tidak akan dipaksakan. Subjek 

mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan. 
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Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dijamin oleh peneliti 

(Nursalam, 2020). 

Berikut prinsip dasar penerapan etik penelitian kesehatan adalah:  

1. Respect for person, penelitian mengikutsertakan responden harus 

menghormati martabat responden sebagai manusia. Responden memiliki 

otonomi dalam menentukan pilihan nya sendiri. Apapun pilihannya harus 

senantiasa dihormati dan tetap diberikan keamanan terhadap kerugian 

penelitian pada responden yang memiliki kekurangan otonomi. Beberapa 

tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat 

responden adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek 

(informed consent) yang diserahkan kepada responden. 

2. Beneficience & Maleficience, penelitian yang akan dilakukan harus 

memaksimalkan kebaikan atau keuntungan dan meminimalkan kerugian 

atau kesalahan terhadap responden penelitian.  

3. Justice, responden penelitian harus diperlakukan secara adil dalam hal 

beban dan manfaat dari partisipasi dalam penelitian. Peneliti harus 

mampu memenuhi prinsip keterbukaan pada semua responden penelitian. 

Semua responden diberikan perlakuan yang sama sesuai prosedur 

penelitian. 

Masalah etika pada penelitian yang mengajukan subjek manusia menjadi 

isu sentral yang berkembang saat ini. Pada penelitian ilmu keperawatan, karena 

hampir 90% subjek yang dipergunakan adalah manusia, maka peneliti harus 

memahami prinsip-prinsip etika penelitian. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka 
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peneliti akan melanggar hak-hak (Autonomy) manusia yang kebetulan sebagai 

klien. Adapun etika penelitian yang harus dipahami antara lain sebagai berikut: 

1. Informend consent 

 Informend consent merupakan persetujuan antara peneliti dengan 

responden dengan memberikan lembar persetujuan. Informend consent 

tersebut akan diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan 

lembaran persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent 

adalah agar mengetahui maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui 

dampaknya. Peneliti membagikan informend consent tersebut adalah 

dengan cara terlebih dahulu membuat informend consent dalam bentuk 

google form kemudian peneliti mengirimkannya di grup yang terdiri dari 

mahasiswa tinkat 3 prodi D3 keperawatan STIKes Santa Elisabeth Medan 

lewat aplikasi whatsapp. 

2. Anobylity (tanpa nama) 

 Memberikan jaminan dalam penggunaan subjek pengertian dengan cara 

tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar atau 

alat ukur hanya menuliskan nama inisial pada lembar pengumpulan data 

atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

 Memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainya. Semua informasi yang telah dikumpulkan 

dijamin kerahasiaanya oleh peneliti. (Nursalam, 2020). 
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Setelah mendapatkan persetujuan penelitian, peneliti akan menjelaskan 

informend consent kepada responden dan mengisi informend consent 

secara online bahwa setuju menjadi responden. 

Penelitian ini sudah lulus uji etik dari komisi kesehatan STIKes Santa 

Elisabeth Medan dengan nomor surat No.0126/KEPK-SE/PE-DT/III/2021. 
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BAB 5 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang hubungan motivasi 

dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa 

ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. Adapun jumlah 

seluruh mahasiswa ners tahap akademik adalah sebanyak 409 orang dan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah 90 orang yang dipilih secara 

random. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2021 yang bertempat di 

Institusi STIKes Santa Elisabeth Medan yang berlokasi di Jalan Bunga Terompet 

No.118 Pasar 8 Padang Bulan Medan. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth merupakan salah satu 

karya pelayanan dalam pendidikan yang didirikan oleh kongregasi Fransiskanes 

Santa Elisabeth (FSE) Medan yang dibangun pada tahun 1931 dan terletak di 

Jalan Bunga Terompet No. 118 Pasar 8 Padang Bulan Medan. Tanggal 3 Agustus 

2007 Pendidikan D3 Keperawatan dan Kebidanan Santa Elisabeth Medan beralih 

menjadi  Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) dan membuka Program Studi 

S1 Keperawatan dengan surat keterangan Kepmendiknas Nomor 127/D/O/2007. 

Pada tanggal 24 September 2012 STIKes Santa Elisabeth Medan sudah 

menyelenggarakan Program Studi Ners Tahap Profesi dengan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/E/O/2012. 

STIKes Santa Elisabeth Medan juga memiliki 6 program studi yaitu: (1) 

Prodi D3 Keperawatan, (2) Prodi D3 Kebidanan, (3) Prodi S1 Keperawatan, (4) 
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Profesi Ners, (5) Prodi D4 Teknik Laboratorium Medik, (6) Manajemen Informasi 

Kesehatan, (7) Gizi. 

Adapun Motto “Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku (Matius 25:36)” dengan 

Visi Misi sebagai berikut:  

Visi dan Misi STIKes Santa Elisabeth Medan 

Visi :  Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul dalam pelayanan     

               kegawatdaruratan berdasarkan Daya Kasih Kristus yang menyembuhkan 

sebagai tanda kehadiran Allah dan mampu berkompetisi di tingkat 

nasional tahun 2022.  

Misi : 

a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berkualitas yang berfokus 

pada pelayanan kegawatdaruratan berdasarkan Daya Kasih kristus 

yang menyembuhkan.  

b. Menyelenggarakan penelitian di bidang kegawatdaruratan berdasarkan 

evidence based practice.  

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

kompetensi dan kebutuhan masyarakat. 

d. Mengembangkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan 

berkomitmen.  

e. Mengembangkan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri 

yang terkait dalam bidang kegawatdaruratan. 
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5.2 Hasil Penelitian 

Adapun hasil penelitian hubungan motivasi dengan manajemen waktu 

belajar di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 akan diuraikan dibawah ini. Responden pada 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 

Elisabeth Medan sebanyak 90 orang. Penelitian ini berlangsung pada 15 April – 

20 April 2021 melalui google form. 

5.2.1 Karakteristik responden 

Berdasarkan hasil penelitian distribusi frekuensi data demografi pada 

mahasiswa ners tahap akademik sebanyak 90 responden di STIKes Santa 

Elisabeth Medan tahun 2021 akan dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Dan Persentase Responden Berdasarkan 
Data Demografi Mahasiswa Ners Tahap Akademik di STIKes 
Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 (n=90) 

Karakteristik F % 

Umur  
17-25 
26-35 

 
88 
2 

 
97,8 
  2,2 

 
Total 90 100 

Jenis Kelamin 
Laki-laki  
Perempuan  

 
9 

81 

 
10,0 
90,0 

Total 90 100 
Semester 
II 
IV 
VI 
VIII 

 
21 
19 
25 
25 

 
 23,3 
21,1 
27,8 
27,8 

Total 90 100 
 
Berdasarkan tabel 5.1 menyatakan bahwa karakteristik umur usia 

responden mayoritas 17-25 tahun sebanyak 88 orang (97,8%) dan minoritas 

responden dengan usia  26- 35 sebanyak 2 orang (2,2%). Berdasarkan 
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karakteristik responden dengan jenis kelamin diperoleh mayoritas data perempuan 

berjumlah 81 orang (90,0%) dan responden dengan jenis kelamin laki-laki 

diperoleh minoritas 9 orang (10,0%). Berdasarkan karakteristik semester 

mayoritas responden semester VI dan VIII sebanyak 25 orang (27,8%), dan 

minoritas responden semester IV berjumlah 19 orang (21,1%). 

 
5.2.2 Motivasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap 

Alademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 

Adapun hasil distribusi frekuensi penelitian tentang motivasi pada 

mahasiswa ners tahap akademik di STIKes Santa Elisabeth Medan diuraikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Dan Persentase Responden Berdasarkan 
Motivasi Mahasiswa Ners Tahap Akademik STIKes Santa 
Elisabeth Medan Tahun 2021 (n=90) 

Motivasi F % 

Baik 
Cukup 
Kurang 

64 
11 
15 

71,1 
12,2 
16,7 

Total 90 100 
 
Berdasarkan tabel 5.2 menyatakan bahwa dari 90 responden mayoritas 

adalah responden yang memiliki motivasi baik yaitu 64 orang (71,1%) dan 

minoritas responden yang memiliki motivasi cukup yaitu 11 orang (12,2%). 

 
5.2.3 Manajemen Waktu Belajar 

Adapun hasil distribusi frekuensi penelitian tentang manajemen waktu 

belajar pada mahasiswa ners tahap akademik di STIKes Santa Elisabeth Medan 

diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
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Tabel 5.3  Distribusi Frekuensi Dan Persentase Responden Berdasarkan 
Manajemen Waktu belajar Mahasiswa Ners Tahap Akademik 
STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 (n=90) 

Manajemen Waktu Belajar F % 

Tinggi  
Sedang  
Rendah  

62 
13 
15 

68,9 
14,4 
16,7 

Total 90 100 
 
Berdasarkan tabel 5.3 menyatakan bahwa dari 90 responden mayoritas 

adalah responden dengan manajemen waktu belajar tinggi yaitu 62 orang (68,9%) 

dan minoritas responden yang memiliki manajemen waktu belajar sedang yaitu 13 

orang (14,4%). 

 
5.2.4 Hubungan Motivasi dengan Manajemen Waktu Belajar Di Masa 

Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap Akademik STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 

Hasil penelitian hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di 

masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2021 di jelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 5.4 Hubungan Hasil Motivasi dengan Manajemen Waktu Belajar Di 
Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap Akademik 
STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 (n=90) 

Motivasi 

Manajemen Waktu Belajar 
Total 

p-value Rendah         Sedang        Tinggi 
f       %          f       %         f       % f          % 

Kurang 15       16,7        0         0            0        0 15       16,7 

0,000 
Cukup 0         0             11       12,2       0        0 11        12,2 

Baik 0         0             2         2,2        62       68,9        64        71,1 

Total 15       16,7       13       14,4       62       68,9 90        100 

 
Berdasarkan tabel 5.4 hubungan motivasi dengan manajemen waktu 

belajar di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes 
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Santa Elisabeth Medan tahun 2021 diperoleh bahwa ada sebanyak 15 responden 

(16,7%), motivasi yang kurang dengan manajemen waktu yang rendah. Sebanyak 

11 responden (12,2%) motivasi yang cukup dengan manajemen waktu belajar 

yang sedang. Sebanyak 2 orang dari 64 (2,2%) motivasi yang baik dengan 

manajemen waktu belajar yang tinggi. Sebanyak 62 orang dari 64 (68,9%) 

motivasi yang baik dengan manajemen waktu belajar yang tinggi.   

Berdasarkan dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square 

diperoleh nilai p-value 0,000 (< 0,05) yang berarti Ha diterima. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan motivasi dengan manajemen waktu 

belajar di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. 

 

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Motivasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap 

Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2021 mengenai motivasi pada mahasiswa ners tahap 

akademik menyatakan bahwa motivasi kategori baik sebayak 64 orang (71,1%), 

motivasi kategori cukup sebanyak 11 orang (12,2%) dan motivasi kategori kurang 

sebanyak 15 orang (16,7%). 

Hasil penelitian ini menunjukkan motivasi belajar dimasa pandemi Covid-

19 pada mahasiswa ners tahap akademik mayoritas pada kategori baik. Hal ini 

diperoleh dari pernyataan yang terdapat pada kuesioner yang telah dibagikan 

kepada responden bahwa mahasiswa memiliki motivasi yang baik dalam 
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mengikuti perkuliahan di masa pandemi Covid-19, responden dapat mengikuti 

perkuliahan dengan penuh konsentrasi, memperhatikan materi yang disampaikan 

dosen, menyampaikan pendapat, ide, serta bertanya saat mengalami kesulitan 

memahami, mengerjakan tugas yang diberikan dosen dengan penuh 

tanggungjawab, meluangkan waktu khusus belajar untuk mempersiapkan diri 

mengikuti perkuliahan, mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan 

dosen dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Hal diatas sejalan dengan penelitian Nasrah (2020) yang menganalisis 

aspek motivasi belajar mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 dengan 

menyatakan 74% mahasiswanya memiliki motivasi yang tinggi. Hasil yang 

didapat adalah mahasiswa memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya 

dorongan dan kebutuhan untuk belajar, tekun menghadapi tugas, tekun 

menghadapi kesulitan, mengupayakan adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar, dan senang menyelesaikan soal-soal.  

Disisi lain peneliti menemukan hal-hal yang mendukung terlaksananya 

metode pembelajaran daring berlangsung dengan baik yaitu disebabkan oleh peran 

dosen, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Peran dosen dalam 

memberikan suatu proses pembelajaran dengan menerapkan metode yang menarik 

dan memberikan hasrat yang kuat dalam diri mahasiswa untuk ikut serta dan 

responden yang mendapat dukungan keluarga serta tempat tinggal yang kondusif 

membuat mahasiswa semakin lebih aktif untuk berpikir menjalani perkuliahan 

dalam pembelajaran daring yang diterapkan. 
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Motivasi belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi pendorong bagi 

mahasiswa dalam menggunakan bakat yang ada didalam dan diluar dirinya untuk 

mewujudkan tujuan belajar. Mahasiswa yang telah termotivasi untuk belajar akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh 

nilai yang baik, sebaliknya motivasi belajar yang rendah dapat mengakibatkan 

individu merasa malas belajar. Harapan orang yang mempunyai motivasi rendah 

membuat mahasiwa menganggap dirinya tidak bisa melakukan sesuatu yang 

berharga untuk dirinya sendiri maupun orang lain (Eunike, 2017). 

Referensi yang mendukung adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriyani et al., (2020) menunjukkan sebagian besar responden memiliki motivasi 

yang baik dengan persentase 80,27 % bahwa dari 8 indikator motivasi belajar 

yaitu konsentrasi, rasa ingin tahu, semangat, kemandirian, kesiapan, antusias atau 

dorongan, pantang menyerah, dan percaya diri. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, hal tersebut tidak menjadi alasan 

mahasiswa untuk memiliki motivasi belajar yang rendah, walaupun dalam 

pelaksanaannya terdapat kekurang-kekurangan yang ditemukan, akan tetapi tidak 

ada pilihan lain selain mengoptimalkan pembelajaran daring, karena dalam 

kondisi darurat seperti ini, hanya teknologilah yang menjadi media dalam 

menyalurkan pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. 

Pada penelitian Swastika & Lukita (2020) menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki motivasi belajar yang tinggi yaitu 48 orang (88,89%), mahasiswa 

dengan motivasi sedang yaitu 1 orang  (1,85%) dan mahasiswa dengan motivasi 

yang rendah yaitu 5 orang (9,26%).  Pembelajaran secara daring mendorong 
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mahasiswa untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, artinya 

mahasiswa harus memiliki motivasi belajar yang tinggi agar dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik dan berprestasi dalam akademik. 

Motivasi sebagai penentu prioritas untuk keberhasilan seseorang, karena 

motivasi merupakan inisiaif yang ada pada dalam diri untuk menentukan tujuan 

yang hendak dicapai, dan menentukan perbuatan yang harus dilakukan. Motivasi 

mempunyai pengaruh penting dalam proses belajar, diantaranya yaitu motivasi 

memberikan semangat mahasiswa untuk menjadi lebih aktif, tertarik dengan 

materi yang diterima, motivasi dapat membantu upaya dan menjaga proses belajar 

tetap berjalan, motivasi mengarahkan mahasiswa untuk melengkapi suatu tugas, 

menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan dan bagaimana tugas-tugas itu 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Damanik, 2020). 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan 

selama proses pembelajaran daring karena motivasi belajar merupakan 

seperangkat daya ataupun kekuatan dalam diri (internal) ataupun dorongan dari 

lingkungan (eksternal) untuk belajar dengan bersungguh-sungguh demi mencapai 

tujuan belajar, tekun dalam menjalankan tugas-tugas, dan memiliki usaha 

mengahadapi kesulitan dalam belajar (Swastika & Lukita, 2020). Motivasi 

dianggap sebagai faktor penting untuk keberhasilan belajar termasuk dalam 

lingkungan belajar daring. Delapan indikator motivasi belajar yaitu konsentrasi, 

rasa ingin tahu, semangat, kemandirian, kesiapan, antusias atau dorongan, pantang 

menyerah, dan percaya diri sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi dalam 
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menciptakan pembelajaran daring yang efektif ditengah pandemi Covid-19 

(Fitriyani et al., 2020). 

 
5.3.2 Manajemen Waktu Belajar Di Masa Pandemi Covid-19 Pada 

Mahasiswa Ners Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2021 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2021 mengenai manajemen waktu belajar di masa 

pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik tinggi sebanyak 62 orang 

(68,9%), manajemen waktu rendah sebanyak 15 orang (16,7%) dan manajemen 

waktu belajar sedang sebanyak 13 orang (14,4%).  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen waktu belajar di masa 

pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth 

Medan mayoritas pada kategori baik sebanyak 62 orang (68,9%). Dari hasil 

penelitian responden mempunyai keyakinan yang kuat akan kemampuan 

mengelola waktu dengan baik  sehingga memiliki tujuan yang jelas dan mampu 

mengidentifikasi prioritas dari tugas tugas dalam perkuliahannya, mampu 

menyusun rencana dan membuat jadwal dari tugas/kegiatan, mampu 

mengendalikan waktu dalam melaksanakan semua tugas sehingga waktu dapat 

dimanfaatkan dengan efektif, dan mampu mengevaluasi penggunaan waktunya 

sehingga dapat diketahui hasil dari tugas tugas yang dikerjakan dan diketahui 

seberapa banyak waktu yang sudah terpakai untuk melaksanakan semua tugas.  

Mahasiswa mampu bertanggung jawab dengan baik terhadap waktunya 

seperti menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat, mahasiswa mampu 
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mengatakan “tidak” apabila ada ajakan dari orang lain untuk menunda sebuah 

pekerjaan dan mampu merencanakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Setiap 

mahasiswa pernah mengalami masalah dan kesulitan dalam memanajemen waktu 

dalam proses belajar sehingga mahasiswa perlu memiliki peran manajemen waktu 

untuk membuat segala kegiatan belajar akan lebih terarah dan akan terbiasa untuk 

disiplin waktu. Oleh karena itu, manajemen waktu berarti secara optimal 

menggunakan waktu yang tersedia agar menjadi lebih efektif dan itu termasuk 

aspek perencanaan, penetapan tujuan, memprioritaskan tujuan dan kegiatan, 

komunikasi dan delegasi. 

Manajemen waktu merupakan kemampuan individu dalam menyusun dan 

mengelola waktu agar menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam pengaturan 

akademik manajemen waktu telah muncul sebagai faktor yang memberikan 

kontribusi penting bagi kinerja akademik. Penggunaan waktu yang terstruktur dan 

terarah oleh siswa untuk pembelajaran mereka telah dikaitkan secara positif 

dengan prestasi akademik dan kepuasan hidup mereka (Won & Yu, 2018). Hal ini 

juga didukung oleh Nayak (2018) dikatakan keberhasilan seorang mahasiswa 

tergantung pada kemampuan dan efisiensi mereka dalam mengelola waktu. 

Mahasiswa perlu belajar mengelola waktu secara efisien sehingga mereka dapat 

menerapkannya dengan efisiensi yang sama dalam kehidupan profesional.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuswardi 

(2016) yang menunjukkan sebagian besar responden memiliki tingkat manajemen 

waktu yang baik dengan persentase 58% dibandingkan dengan manajemen waktu 

yang rendah menunjukkan bahwa responden yang memiliki manajemen waktu 
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tinggi memiliki kemudahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

Pada penelitian Noprianty (2019), menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki manajemen waktu baik berjumlah 90 orang (53,3%), dan responden 

yang memiliki manajemen waktu tidak baik, yaitu 79 orang (46,7%). Hal ini 

menujukkan mahasiswa yang memiliki yang memiliki strategi manajemen waktu 

dalam belajar, memiliki prestasi signifikan lebih tinggi dibandingkan yang 

mempunyai manajemen waktu yang rendah. 

Manajemen waktu berperan penting didalam kehidupan seorang 

mahasiswa terutama saat melaksanakan suatu tugas akademik. Membuat 

perencanaan terhadap semua agenda kegiatan harian sebelum mereka 

melaksanakan tugas-tugas nya akan memudahkan mereka dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari. Berbeda dengan seseorang  yang memiliki manajemen waktu 

rendah akan cenderung mengalami kesulitan disebabkan karena kurangnya 

pengunaan waktu dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan menjadi terburu buru dan 

memberikan hasil yang tidak maksimal. Sementara seseorang dengan manajemen 

waktu yang tinggi akan  lebih mudah  untuk mengatasi kegiatan  yang ada 

(Ghofron & Risnawita, 2016).  

Dalam hal ini individu yang memiliki manajemen waktu rendah perlu 

menggunakan strategi manajemen waktu untuk menghindari kesulitan dalam 

mengelola waktu. Strategi untuk menajemen waktu yang efektif yaitu setiap 

individu harus mengatur waktu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai 

setiap individu (Basri, 2017). Menentukan tujuan pembelajaran, menjadwalkan 

waktu realistis untuk mencapai tujuan, memprioritaskan, menggunakan log 
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aktivitas atau to do list, menjaga jalur pembelajaran, menjadi penghubung yang 

tepat, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, 

menggunakan waktu secara sadar, secara hati-hati menghabiskan waktu untuk 

kegiatan yang tidak terjadwal dengan demikian jika individu sudah mampu 

memanajamen waktu sehingga angka kejadian penundaan tugas dikalangan 

mahasiswa bisa teratasi. 

 
5.3.3 Hubungan Motivasi Dengan Manajemen Waktu Belajar Di Masa 

Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap Akademik STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan hasil uji 

statistik Chi-Square menunjukkan nilai p = value 0,000 dimana dikatakan 

berhubungan jika (P=<0,0005), yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi Covid-19 pada 

mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value lebih kecil dari 0,05. 

Penulis berasumsi bahwa motivasi dan manajemen waktu belajar pada 

mahasiswa di masa pandemi Covid-19 saling berhubungan karena seseorang yang 

memiliki motivasi yang baik dalam belajar maka orang tersebut memiliki 

manajamen waktu belajar yang baik begitu juga sebaliknya seseorang yang 

kurang memiliki motivasi dalam belajar maka seseorang tersebut kurang baik 

dalam memanajemen waktu belajar dan tidak mengetahui kegiatan yang harus 

lebih diprioritaskan. Motivasi mempunyai peran penting dalam menentukan 

ketekunan belajar seseorang. Apabila mahasiswa telah termotivasi untuk belajar, 
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maka akan ada usaha untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan 

tekun dalam menjalankan tugas-tugas. Manajemen waktu yang efektif dapat 

meningkatkan kreativitas dan menciptakan inspirasi sehingga termotivasi dalam 

mengerjakan tugas, dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda, 

mampu menjaga keseimbangan waktu untuk mengerjakan tugas, dan mampu 

mengendalikan waktu dalam melaksanakan semua tugas sehingga waktu dapat 

dimanfaatkan dengan efektif sehingga mahasiswa memiliki motivasi yang baik 

dalam mengikuti perkuliahan di masa pandemi Covid-19, mampu mengikuti 

perkuliahan dengan penuh konsentrasi, memperhatikan materi yang disampaikan 

dosen, menyampaikan pendapat, ide, serta bertanya saat mengalami kesulitan 

memahami, mengerjakan tugas yang diberikan dosen dengan penuh 

tanggungjawab, meluangkan waktu khusus belajar untuk mempersiapkan diri 

mengikuti perkuliahan, mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan 

dosen dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Sejalan dengan penelitian Swastika & Lukita (2020) menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki motivasi belajar yang tinggi yaitu 48 orang (88,89%), 

mahasiswa dengan motivasi sedang yaitu 1 orang  (1,85%) dan mahasiswa dengan 

motivasi yang rendah yaitu 5 orang (9,26%).  Pembelajaran secara daring 

mendorong mahasiswa untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

artinya mahasiswa harus memiliki motivasi belajar yang tinggi agar dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan berprestasi dalam akademik. 

Motivasi belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi 

mahasiswa dalam menggunakan potensi-potensi yang ada didalam dan diluar 
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dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Motivasi memiliki peran dalam 

menentukan ketekunan belajar sesorang. Mahasiswa yang telah termotivasi untuk 

belajar akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh nilai yang baik (Eunike, 2017).  

Manajemen waktu merupakan kemampuan individu dalam menyusun dan 

mengelola waktu agar menjadi lebih efisien dan efektif. Penggunaan waktu yang 

tersedia termasuk dalam aspek perencanaan, penetapan tujuan, memprioritaskan 

tujuan dan kegiatan, komunikasi dan delegasi individu dapat melakukan beberapa 

tugas, memahami tanggung jawab mereka dan beradaptasi dengan keterbatasan 

dengan mengelola diri mereka sendiri dalam satu waktu melalui perilaku tersebut.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Noverdo (2016) menunjukkan 

manajemen waktu dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. 

Kondisi tidak dapat mengelola waktu dengan baik mengakibatkan mahasiswa 

mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademisnya dengan baik. 

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan manajemen 

waktu dengan motivasi belajar, dengan demikian semakin tinggi kemampuan 

manajemen waktu yang dimiliki mahasiswa semakin tinggi pula kemampuan 

manajemen waktu yang dimiliki. 

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gasim 

(2016) menunjukkan bahwa 23 orang (52,27%) mahasiswa memiliki manajemen 

waktu pada kategori tinggi. Hal ini menujukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

memiliki tujuan yang jelas dan mampu mengidentifikasi prioritas dari tugas-tugas 

dalam perkuliahannya, mampu menyusun rencana dan membuat jadwal dari 
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tugas/kegiatan, dan mampu mengevaluasi penggunaan waktunya sehingga dapat 

diketahui hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan.  

Sejalan dengan penelitian Advin (2016) bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara motivasi dengan manajemen waktu. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi motivasi mahasiswa maka semakin baik pula manajemen 

waktunya. Sebaliknya, semakin rendah motivasi mahasiswa, maka semakin buruk 

pula manajemen waktunya. 
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BAB 6 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan jumlah sampel 90 responden 

mengenai Hubungan Motivasi Dengan Manajemen Waktu Belajar Di Masa 

Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap Akademik STIKes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2021, maka dapat disimpulkan : 

1. Motivasi di masa pandemi Covid-19 pada responden mahasiswa ners tahap 

akademik STIKes Santa Elisabeth Medan tahun 2021, pada kategori baik 

sebanyak 64 orang (71,1%). 

2. Manajemen waktu belajar di masa pandemi Covid-19 pada responden 

mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan tahun 2021, 

pada kategori baik sebanyak 62 orang (68,9%). 

3. Hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi 

Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth 

Medan berdasarkan dari hasil uji Chi Square didapatkan p value = 0,000 

(p<0,05) yang artinya ada hubungan motivasi dengan manajemen waktu 

belajar dimasa pandemi Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik 

STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021. 

 
6.2  Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan jumlah sampel 90 responden 

mengenai hubungan motivasi dengan manajemen waktu belajar di masa pandemi 



79 

STIKes Santa Elisabeth Medan 
 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

Covid-19 pada mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan, 

maka disarankan:  

6.2.1  Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai informasi tambahan yang 

berguna untuk evaluasi mahasiswa terutama yang berhubungan dengan motivasi 

dan manajemen waktu belajar mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa 

Elisabeth Medan. 

6.2.2 Praktis 

1.  Bagi mahasiswa  

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, menjadi 

pembelajaran untuk menggunakan waktu serta menyadari perilaku 

manajemen waktu belajar dan alat ukur mahasiswa di STIKes Santa 

Elisabeth Medan untuk lebih meningkatkan motivasi, untuk meminimalisir 

penggunaan waktu terkhusus dalam hal kecenderungan mahasiswa yang 

tidak dapat membagi waktu belajar dengan kegiatan lainnya. 

3. Bagi instansi pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan keperawatan, menjadi informasi bagi STIKes Santa Elisabeth 

Medan untuk melakukan evaluasi kepada mahasiswa dan dapat sebagai 

pedoman untuk mengaplikasikan motivasi dan manajemen waktu belajar 

pada mahasiswa. 
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 3.  Bagi peneliti selanjutnya  

Berhubung kerena dalam penelitian ini, manajemen waktu belajar 

mahasiswa ners tahap akademik STIKes Santa Elisabeth Medan baik dan 

masih dapat tergolong tinggi maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya 

untuk meneliti faktor lain yang mungkin lebih memiliki hubungan dengan 

manajemen waktu belajar pada responden mahasiswa STIKes Santa 

Elisabeth Medan..  
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KUESIONER 

Pada kuesioner ini terdapat beberapa pernyataan. Tugas anda adalah 

memperhatikan dan membaca dengan baik-baik pada setiap pernyataan yang ada.  

Kemudian berikan respon anda dengan mengklik pada bagian pilihan 

jawaban yang telah disediakan. Pastikan jawaban yang anda berikan sesuai 

dengan diri anda. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam kuesioner ini. Untuk 

setiap pernyataan isilah dengan memberi tanda (√) pada salah satu kolom dengan 

pilihan yang sudah ditentukan untuk setiap pernyataan berikut. 

Keterangan :  

Ya 

Tidak 

SS    : Sangat Setuju 

S      : Setuju 

TS    : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

A.  Data Demografi : 

Nama (initial) : 

Umur                   :  

Jenis Kelamin :   (   ) Perempuan           (   ) Laki-laki  

Semester : 
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A. Instrumen Motivasi Mahasiswa Mengikuti Perkuliahan 

Saya menyatakan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun 

menjadi responden dalam penelitian ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa data 

yang dihasilkan merupakan rahasia dan hanya digunakan untuk kebutuhan ilmiah 

atau perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan merugikan saya, karena itu 

saya menyatakan bersedia terlibat dalam penelitian ini dengan memberikan 

jawaban yang sebenar-benarnya.  

Keterangan :  

1. Ya 

2. Tidak 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Saya mengikuti perkuliahan dengan penuh konsentrasi 

dan memperhatikan dengan seksama saat dosen 

menerangkan materi perkuliahan 

  

2 Cara menyampaikan bahasa tubuh dan cara dosen 

membawa diri di hadapan mahasiswa menarik, 

sehingga saya bersemangat mengikuti perkuliahan 

  

3 Saya menyampaikan pendapat, ide atau bertanya jika 

dalam penyampaian materi kuliah saya mengalami 

kesulitan memahami 

  

4 Saya meluangkan waktu khusus belajar untuk 

mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan 

  

5 Saya merasa mampu untuk mengikuti perkuliahan dan 

mencapai nilai yang saya inginkan 

  

6 Saya mempelajari kembali materi yang saya dapatkan 

saat proses perkuliahan di kelas 

  

7 Saya berusaha untuk mendapatkan tambahan informasi 

dari referensi atau buku yang melengkapi pengetahuan 
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No Pertanyaan Ya Tidak 

yang saya dapatkan dalam perkuliahan  

8 Saya merasa harus mendapatkan tambahan 

pengetahuan dari perkuliahan yang tidak bisa saya 

dapatkan dari buku atau literatur lain 

  

9 Saya yakin bahwa tugas yang diberikan dosen akan 

dapat saya kerjakan dengan baik 

  

10 Saya mengerjakan tugas yang diberikan dosen baik 

tugas individu maupun tugas kelompok dengan penuh 

tanggung jawab baik terhadap diri saya sendiri maupun 

kepada kelompok 

  

11 Saya merasa puas dengan tugas-tugas yang diberikan, 

karena saya dapat menyelesaikannya dengan baik 

  

12 Saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak 

memerlukan tambahan waktu dan tidak terlambat 

  

13 Saya akan mendapatkan feed back dari tugas-tugas 

yang saya kerjakan, karena itu saya bersemangat dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan 

  

Nursalam, 2020 
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C. Instrumen Manajemen Waktu Belajar 

Saya menyatakan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun 

menjadi responden dalam penelitian ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa data 

yang dihasilkan merupakan rahasia dan hanya digunakan untuk kebutuhan ilmiah 

atau perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan merugikan saya, karena itu 

saya menyatakan bersedia terlibat dalam penelitian ini dengan memberikan 

jawaban yang sebenar-benarnya.  

Keterangan : 

SS    : Sangat Setuju 

S      : Setuju 

TS    : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

No Pertanyaan SS S TS STS 

 Menetapkan tujuan dan prioritas      

1 Saya mengetahui tujuan dari tugas saya sebelum 

mengerjakannya 

    

2 Saya akan menyelesaikan tugas sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditentukan 

    

3 Saya mengetahui kegiatan yang menjadi prioritas 

utama saya dibandingkan kegiatan lain 

    

4 Saya memanfatkan waktu luang saya untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang tertunda 

    

5 Saat saya mengevaluasi, saya merasa puas karena 

semua kegiatan saya berjalan sesuai dengan 

rencana 

    

6 Saat mengevaluasi jadwal kegiatan,saya bingung     
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No Pertanyaan SS S TS STS 

menentukan kegiatan mana yang berjalan sesuai 

dengan prioritas yang sudah saya buat 

7 Saya bingung menentukan tugas yang harus 

dilakukan sesuai dengan prioritas yang telah saya 

buat 

    

 Perencanaan dan Penjadwalan     

8 Saya menyiapkan strategi lain apabila jadwal yang 

saya buat bertabrakan 

    

9 Saya mengerjakan tugas-tugas secara berurutan 

dan sistematis 

    

10 Dalam daftar aktivitas yang saya buat, saya 

mencantumkan perkiraan waktu pada setiap 

aktivitas 

    

11 Saya memajang jadwal kegiatan di dinding kamar     

12 Apabila ada jadwal yang bertabrakan, saya 

mengusahakan agar kejadian tersebut tidak 

terulang kembali 

    

13 Saya melaksanakan semua kegiatan sesuai denga 

jadwal kegiatan yang telah saya buat 

    

14 Saya membuat agenda kegiatan jauh hari sebelum 

saya melaksanakan kegiatan tersebut 

    

 Kemampuan mengendalikan waktu      

15 Saya mengetahui berapa banyak waktu yang saya 

habiskan untuk kegiatan saya sehari-hari 

    

16 Target penyelesaian tugas saya berantakan karena 

jadwal saya acak-acakan 

    

17 Kebanyakan kegiatan yang saya lakukan 

melenceng dari jadwal yang saya buat 

    

18 Saya merasa mampu melakukan tugas-tugas yang     
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No Pertanyaan SS S TS STS 

diberikan kepada saya walaupun waktu 

pengerjaaanya terbatas 

19 Saya mengetahui banyaknya waktu yang saya 

habiskan untuk kegiatan yang sesuai dengan 

kegiatan saya 

    

20 Saya cenderung merasa pasrah untuk tidak 

melakukukan apa-apa apabila ada jadwal kegiatan 

yang bertabrakan 

    

21 Saya mengevaluasi jadwal kegiatan dalam satu 

minggu setiap akhir pekan 

    

 Preferensi untuk terorganisasi     

22 Bagi saya membuat agenda kegiatan sehari-hari 

saya anggap kegiatan sia-sia 

    

23 Saya kurang mengetahui kegiatan yang berjalan 

sesuai dengan tujuan saya 

    

24 Saya menyiapkan strategi lain apabila jadwal yang 

saya buat bertabrakan 

    

25 Saya mengerjakan tugas atau kegiatan tanpa 

mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari 

kegiatan tersebut 

    

26 Saya mengerjakan tugas-tugas tanpa mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan yang 

telah saya tentukan 

    

27 Saya bingung menentukan tugas yang terlebih 

dahulu dilaksanakan, apabila saya mendapatkan 

dua tugas yang mendesak 

    

Collin Neville, dimodifikasi Nisa, 2019 
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USULAN JUDUL SKRIPSI DAN TIM PEMBIMBING 
 

1. Nama Mahasiswa : Winda Feri Wiranata Haloho 
2. NIM  : 032017087 
3. Program Studi  : Ners Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth  

    Medan 
4. Judul  : Hubungan Motivasi dengan Manajemen Waktu 

Belajar di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa 
Ners Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan 
Tahun 2021 

 
5. Tim Pembimbing  : 

Jabatan Nama Kesediaan 

Pembimbing I 
Samfriati Sinurat 
S.Kep.,Ns.,MAN 

 

Pembimbing II 
Vina Sigalingging 
S.Kep.,Ns.,M.Kep 

 

 

6. Rekomendasi : 

a. Dapat diterima Judul : 
Hubungan Motivasi dengan Manajemen Waktu Belajar di Masa Pandemi 
Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth 
Medan Tahun 2021. 
yang tercantum dalam usulan judul Skripsi di atas 

b. Lokasi Penelitian dapat diterima atau dapat diganti dengan pertimbangan 
obyektif 

c. Judul dapat disempurnakan berdasarkan pertimbangan ilmiah 
d. Tim Pembimbing dan Mahasiswa diwajibkan menggunakan Buku 

Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, dan ketentuan khusus 
tentang Skripsi yang terlampir dalam surat ini 

 

Medan, ………………………….. 
Ketua Program Studi Ners 
 

 
 
Samfriati Sinurat, S.Kep.,Ns.,MAN : 
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Umur Responden 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17-25 88 97.8 97.8 97.8 

26-35 2 2.2 2.2 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

Jenis kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Permpuan 81 90.0 90.0 90.0 

Laki-laki 9 10.0 10.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

Semester 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 21 23.3 23.3 23.3 

4 19 21.1 21.1 44.4 

6 25 27.8 27.8 72.2 

8 25 27.8 27.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 
 

Total Motivasi  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 15 16.7 16.7 16.7 

Cukup 11 12.2 12.2 28.9 

Baik 64 71.1 71.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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Total Manajemen Waktu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 15 16.7 16.7 16.7 

Sedang 13 14.4 14.4 31.1 

Tinggi 62 68.9 68.9 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 
 

Total Motivasi  * Total Manajemen Waktu Crosstabulation 

   Total Manajemen Waktu 

Total    Rendah Sedang Tinggi 

Total Motivasi  Kurang Count 15 0 0 15 

% within Total 

Motivasi  

100.0% .0% .0% 100.0% 

% within Total 

Manajemen 

Waktu 

100.0% .0% .0% 16.7% 

% of Total 16.7% .0% .0% 16.7% 

Cukup Count 0 11 0 11 

% within Total 

Motivasi  

.0% 100.0% .0% 100.0% 

% within Total 

Manajemen 

Waktu 

.0% 84.6% .0% 12.2% 

% of Total .0% 12.2% .0% 12.2% 

Baik Count 0 2 62 64 

% within Total 

Motivasi  

.0% 3.1% 96.9% 100.0% 

% within Total 

Manajemen 

Waktu 

.0% 15.4% 100.0% 71.1% 

% of Total .0% 2.2% 68.9% 71.1% 
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Total Count 15 13 62 90 

% within Total 

Motivasi  

16.7% 14.4% 68.9% 100.0% 

% within Total 

Manajemen 

Waktu 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 16.7% 14.4% 68.9% 100.0% 

 
 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-

Square 

163.774a 4 .000 .000   

Likelihood Ratio 132.471 4 .000 .000   

Fisher's Exact 

Test 

117.769   .000   

Linear-by-Linear 

Association 

85.709b 1 .000 .000 .000 .000 

N of Valid Cases 90      

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.59. 

b. The standardized statistic is 9.258. 
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Judul  : Hubungan Motivasi dengan Manajemen Waktu Belajar   

di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap  

Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 
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Nama Mahasiswa  : Winda Feri Wiranata Haloho 
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Judul  : Hubungan Motivasi dengan Manajemen Waktu 

Belajar di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa 

Ners Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan 

Tahun 2021 
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Nama Pembimbing 2 : Vina Sigalingging, S.Kep.,Ns.,M.Kep 
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Flowchart Hubungan Motivasi Dengan Manajemen Waktu Belajar Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Ners Tahap 

Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2021 

 

No Kegiatan Waktu Penelitian 

  
Des Jan Feb Maret April Mei 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Pengajuan Judul                               
2. Izin Pengambilan Data Awal                               
3. Pengambilan Data Awal                               
4. Penyususnan Proposal 

Penelitian 
                              

5. Seminar Proposal                               
6. Prosedur Izin Penelitian                               
7. Memberi Informed Consent                               
8. Pengolahan Data 

Menggunakan Komputerisasi 
                              

9. Analisa Data                                
10. Hasil                               
11. Seminar Hasil                               
12. Revisi Skripsi                               
13. Pengumpulan Skripsi                               
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