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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) besarnya pengaruh manajemen waktu
terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student centered
learning (SCL), (2) besarnya pengaruh teknologi informasi terhadap prestasi belajar
mahasiswa dalam metode pembelajaran student centered learning (SCL). Variabel
penelitian ini adalah manajemen waktu dan teknologi informasi sebagai variabel
dependen sedangkan prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student
centered

learning sebagai

variabel

independen.

Teknik

pengambilan

data

menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi
berganda. Hasil analisis data menunjukkan manajemen waktu memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran
student centered learning ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 4.131 dengan tingkat
signifikansi 0.000, sedangkan teknologi informasi memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student centered
learning ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 5.863 dengan tingkat signifikansi 0.000.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen waktu dan teknologi informasi
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran
student centered learning.

Kata kunci: Manajemen waktu, teknologi informasi, prestasi belajar mahasiswa,
student centered learning
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ABSTRACT
This research aims to understand (1) effects of time management towards college
student learning performance on student centered learning (SCL) learning method, (2)
effects of information technology towards college student learning performance on
student centered learning (SCL) learning method. Variables of this research are time
management and information technology as dependent variable and college student
learning performance on student centered learning learning method as independent
variable. Data was collected using questionnaire. Data analysis method was being
used is multiple regression. Data analysis result shows that time management has
significant effect towards college student learning performance on student centered
learning learning method showed with tcount value of 4.131 with significance level
0.000, while information technology has significant effect towards college student
learning performance on student centered learning learning method showed with tcount
of 5.863 with significance level 0.000. The conclusion of this research is time
management and information technology affect significantly towards college student
learning performance on student centered learning learning method.

Keywords: Time management, information technology, college student learning
performance, student centered learning
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Di era modern seperti saat ini pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting
dalam masyarakat, karena pendidikan bermanfaat untuk kelangsungan dan proses
kemajuan hidup manusia. Melalui pendidikan manusia dapat mentransfer ilmu
pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, serta teknologi kepada generasi penerusnya.
Pendidikan memiliki dua arti, yaitu pendidikan yang diartikan secara luas dimaknai
bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri dan berlangsung sepanjang
hayat, sedangkan pendidikan dalam arti sempit dimaknai sebagai pengajaran yang
diselenggarakan di sekolah (Soyomukti, 2010).
Salah satu upaya peningkatan keterampilan dan keahlian sumberdaya manusia
yang dikembangkan adalah sistem pendidikan berdasarkan kompetensi yang relevan
dengan kebutuhan pasar. Pendidikan merupakan upaya menyediakan stimulus berupa
pengalaman belajar untuk membantu mereka dalam mengembangkan diri dan
potensinya. Oleh karena itu, keunikan tiap individu dalam berinteraksi dengan dunia
luar melalui pengalaman belajar merupakan upaya terintegrasi guna menunjang proses
perkembangan mahasiswa secara optimal.
Mahasiswa harus mempunyai bekal tidak hanya kecakapan pengetahuan dan
keterampilan saja (hard skills) tetapi harus mempunyai kecakapan lunak seperti
mampu memecahkan masalah, selalu berpikir kritis, dapat bekerja sama, mempunyai
kepekaan, berjiwa kepemimpinan, cermat dalam mengambil keputusan dan lain-lain
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yang dikenal dengan soft skills. Dengan bekal kecakapan yang berimbang antara hard
skills dan soft skills, mahasiswa setelah lulus diharapkan mampu berperan maksimal
baik dalam lingkup kerjanya maupun di masyarakat luas. Oleh karena itu perguruan
tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berkembang di
masyarakat termasuk diantaranya adalah membekali hard skills dan soft skills yang
berimbang dari para lulusan perguruan tinggi.
Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan
potensi mahasiswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki
oleh seorang dosen. Sistem pembelajaran di perguruan tinggi saat ini masih berjalan
secara tradisional dan menghambat mahasiswa untuk dapat belajar secara aktif. Sistem
pembelajaran dengan pendekatan tradisional tidak cukup untuk menghasilkan lulusan
yang kompeten, terutama untuk bidang-bidang tertentu seperti sains dan teknologi.
Harsono (2006) menjelaskan bahwa pengajar atau dosen merupakan tokoh
sentral dan kurang lebih 80% waktunya digunakan untuk transfer ilmunya secara
konvensional (one-way traffic), sementara itu mahasiswa duduk mendengarkan
ceramah dengan aktivitas minimal. Hal tersebut selaras dengan pendapat Hadi (2007)
yang mengatakan bahwa sistem pembelajaran pada hampir semua program studi
perguruan tinggi di Indonesia masih bersifat satu arah, yaitu pemberian materi oleh
dosen. Sistem pembelajaran tersebut dikenal dengan model Teacher Centered
Learning (TCL) yang ternyata mengakibatkan mahasiswa menjadi lebih pasif.
Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang berfokus pada dosen
menjadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa diharapkan dapat mendorong
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mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan
perilaku. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau dikenal dengan
istilah Student Centered Learning (SCL) akan berdampak bahwa mahasiswa
memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya
sehingga akan memperoleh pemahaman yang mendalam yang akhirnya dapat
meningkatkan kualitas mahasiswa.
Hesson (2007) menjelaskan bahwa SCL model is teaching integrative thinking,
based on existing models of creativity and synthesis. In this model, the student is put at
the heart of a bigger learning process that includes instructors, specialists and the
public. Pada strategi pembelajaran SCL, berarti mahasiswa harus didorong untuk
memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri kemudian berupaya keras mencapai
kompentensi yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbanyak
waktu berdiskusi, sehingga mahasiswa mampu dan berani mengemukakan pendapat.
Harapannya dengan diterapkan sistem pembelajaran SCL maka mahasiswa dapat
berpartisipasi secara aktif, memiliki daya kritis, mampu menganalisa dan dapat
memecahkan permasalahan. Sistem pembelajaran Student Centered Learning (SCL)
merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek aktif
dan mandiri yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya.
Pada model pembelajaran SCL, berarti mahasiswa harus didorong untuk
memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri kemudian berupaya keras mencapai
kompentensi yang diinginkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara banyak berdiskusi,
maka mahasiswa berani mengemukakan pendapat, belajar memecahkan masalah yang
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dihadapi dan tidak takut pada dosen. Harapannya dengan diterapkan sistem
pembelajaran SCL adalah mahasiswa aktif dan kreatif, menyelesaikan tugas akhir
dengan lancar/cepat, karena konsultasi pada dosen tidak punya rasa takut, dengan
harapan mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan tepat waktu sesuai
dengan target atau bahkan bisa lebih cepat dari standar waktu masa studi. Selanjutnya
mahasiswa setelah lulus diharapkan mampu berkompetisi di dunia kerja (Hadi, 2007).
Umunya mahasiswa dalam belajar sering menemui hal-hal yang mendukung dan
menghambat dalam memperoleh prestasi belajar yang baik. Salah satu faktor yang
sangat mempengaruhi hasil belajar adalah pengelolaan manajemen waktu yang baik.
Manajemen waktu memiliki peranan besar dalam keberhasilan belajar. Mahasiswa
yang tidak memiliki pemahaman manajemen waktu ditandai dengan perencanaan yang
tidak terorganisasi, tidak jelas, tidak konsisten, tidak ada tujuan, dan kurang disiplin
dalam menggunakan waktu. Selain itu, manajemen waktu adalah tindakan atau proses
perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan
untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
produktivitas, sehingga demi tercapai hasil maksimal dalam perolehan prestasi bagi
pelajar dan mahasiswa, pemahaman mengenai manajemen waktu perlu untuk
ditingkatkan (Singh & Jain, 2013).
Seperti dikatakan Humes (dikutip Adebisi, 2013), manajemen waktu secara
singkat dapat diartikan sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan,
serta menganggarkan waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih efektif dan
produktif. Waktu adalah sumber daya berharga, tidak dapat diganti dan tidak dapat
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diubah. Maka dari itu, sangat perlu untuk menggunakan waku dengan bijaksana.
Manajemen waktu mencakup tindakan menata, menjadwal, mengorganisasi, dan
mengalokasikan setiap waktu seseorang yang digunakan untuk menyelesaikan tugastugas hariannya. Menurut Timpe (1999) bahwa manajemen waktu adalah
memprioritaskan dengan strategis, merencanakan dengan efektif, mendelegasikan
dengan cukup, memanfaatkan waktu sepi, dan menghindari penundaan waktu.
Terdapat aspek yang tidak boleh ditinggalkan jika hendak meningkatkan pengelolaan
manajemen waktu, yaitu: (1) Menghindari kebiasaan menghabiskan waktu; (2)
Menetapkan sasaran; (3) Menetapkan prioritas; (4) Komunikasi; (5) Penundaan; (6)
Organisasi; (7) Sikap asertif.
Peranan manajemen waktu sangat diperlukan dalam kegiatan belajar, karena
manajemen waktu merupakan salah satu faktor intern yang mempengaruhi belajar.
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 prestasi belajar. Hasil penelitian Risfandi tahun 2014
menunjukkan bahwa manajemen waktu siswa berpengaruh secara signifikan terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPs Kartika XX-6 Kendari. (Risfandi,
Busnawir, Sahidin, 2014).
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini
tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global
menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan
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teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian
penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran.
Penggunaan teknologi ini mampu mempermudah mahasiswa dalam memperoleh
informasi terkait pendidikan sebagai media dan sumber pembelajaran. Beberapa hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pembelajaran dengan menggunakan
teknologi lebih baik berbanding dengan pembelajaran tradisional atau konvensional.
Hasil belajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis komputer model tutorial dan
drill and practice jauh lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Wilfrid Laurier
(1998) dalam bukunya menyatakan bahwa mahasiswa yang menggunakan Web dalam
pembelajaran terbukti dua kali lebih cepat waktu belajarnya dibanding mahasiswa
klasikal. 80% mahasiswa tersebut berprestasi baik dan amat baik, serta 66% dari
mereka tidak memerlukan bahan cetak (Rusman, Kurniawan, Riyana, 2011).
Kebutuhan terhadap informasi tergantung pada berbagai faktor, diantaranya
adalah teknologi informasi yang digunakan. Menurut Agung (2005), teknologi
informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan
mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Bawaneh (2011) menyatakan bahwa
penggunaan teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur
pembelajaran di Universitas. Beberapa staff pengajar telah dengan sangat antusias
menerapkan inovasi teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran di kelas.
Namun demikian pengaruh antara teknologi informasi terhadap kinerja akademik
mahasiswa menjadi hal yang cukup menjadi perdebatan.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Prestasi belajar mahasiswa merupakan salah satu faktor penting dalam
kesuksesan mahasiswa di masa depannya. Prestasi belajar mahasiswa di perguruan
tinggi umumnya diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Alfan dan Othman
(2005) dalam Uyar dan Gungormus (2011) menyatakan bahwa kemampuan mahasiswa
dalam perguruan tinggi juga menjadi perhatian perusahaan yang sering dikatakan
sebagai “end user” dalam rantai pasokan lulusan untuk pasar tenaga kerja. Pesatnya
perkembangan bisnis memberikan lapangan kerja khususnya bagi lulusan jurusan
akuntansi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta
(PTS).
Adanya pengelolaan manajemen waktu dan penggunaan teknologi informasi
diharapkan mampu mendorong atau mempengaruhi prestasi belajar dikalangan
mahasiswa. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai setelah melakukan proses belajar
dalam waktu tertentu. Prestasi belajar biasanya ditandai dengan adanya perubahan
kearah yang lebih baik dan dapat menerapkan hal-hal yang telah dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari. Prestasi belajar mahasiswa dengan memperoleh nilai IPK yang
memuaskan. Hal ini tidak akan terwujud tanpa adalah pengelolaan manajemen waktu
yang baik dan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan seharusnya
(Toshiana, 2012).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Waktu dan
Teknologi Informasi terhadap Prestasi Belajar pada Pembelajaran Berorientasi pada
Student Centered Learning (SCL).

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan pokok-pokok rumusan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah manajemen waktu berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam
metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL)?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam
metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL)?

1.3. Batasan Penelitian
1. Penelitian ini akan ditujukan untuk seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan
Strata 1 dari berbagai disiplin ilmu di seluruh Indonesia, khususnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan sistem
pembelajaran Student Centered Learning.
2. Penyebaran kuesioner akan disebarkan di berbagai fakultas dari berbagai macam
displin ilmu di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
3. Penyebaran kuesioner juga akan dilakukan dengan membuat kuesioner digital dan
disebarluaskan kepada responden yang berada di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dalam penelitian ini akan diteliti tentang pengaruh manajemen waktu dan teknologi
informasi terhadap prestasi belajar pada pembelajaran berorientasi pada student
centered learning (SCL).
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1.4 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Menganalisis pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar mahasiswa
dalam metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL)
2. Menganalisis pengaruh penggunaan teknologi terhadap prestasi belajar mahasiswa
dalam metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL)

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk mengembangkan dan
menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh
pendidikan pada program Strata 1 Ekonomi Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan
ataupun sebagai acuan maupun referensi serta bahan pemikiran untuk melakukan
penelitian yang sejenis.
3. Bagi Institusi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lembaga dalam
mengajarkan bagaimana mengelola waktu dan teknologi informasi dengan sistem
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pembelajaran yang sudah diterapkan yaitu Student Centered Learning untuk
berkompetisi di era globalisasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini akan dibahas analisis data yang telah diperoleh melalui
kuesioner yang telah disebar. Data yang dianalisis tersebut selanjutnya digunakan
sebagi bukti dalam menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan pada
bagian sebelumnya.
4.1. Karakteristik Responden
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin yang dimaksud adalah jenis kelamin mahasiswa yang dijadikan
obyek penelitian. Berdasarkan hasil observasi darii 115 responden diperoleh hasil lakilaki dengan jumlah presentase 20% dan perempuan dengan jumlah presentase
persentase 80%. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency

Valid

Laki-laki
Perempuan
Total

Percent

Valid Percent

23
20.0
20.0
92
80.0
80.0
115
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah (2019)
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Jenis Kelamin

20%

Laki-Laki
Perempuan

80%

Gambar 4.1 Grafik Karakteristik Responden Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Masuk Kuliah
Berdasarkan hasil observasi 115 responden diperoleh hasil tahun masuk kuliah
2012 sebanyak 1 orang, 2013 sebanyak 6 orang, 2014 sebanyak 47 orang, 2015
sebanyak 24 orang, 2016 sebanyak 19 orang, 2017 sebanyak 13 orang dan 2018
sebanyak 5 orang.
Tabel 4.2 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Masuk Kuliah
Frequency

Valid

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

1
6
47
24
19
13
5
115

Percent
.9
5.2
40.9
20.9
16.5
11.3
4.3
100.0

Valid Percent

Cumulative
Percent

.9
5.2
40.9
20.9
16.5
11.3
4.3
100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
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Gambar 4.2 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Masuk Kuliah

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan IPK Saat Ini
Berdasarkan hasil observasi 115 responden diperoleh hasil IPK lebih dari 3.00
sebanyak 92 orang, IPK 2.00 s/d 3.00 sebanyak 22 orang, IPK kurang dari 2.00
sebanyak 1 orang.
Tabel 4.3 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan IPK Saat Ini
Frequency

Valid

2.00 s/d Kurang dari 3.00
Kurang dari 2.00
Lebih dari 3.00
Total

22
1
92
115

Percent

Valid Percent

19.1
.9
80.0
100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
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IPK Saat Ini

1%
19%

Kurang dari 2.00
2.00 s/d Kurang dari 3.00
Lebih dari 3.00

80%

Gambar 4.3 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan IPK Saat Ini
4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Kuliah yang Diambil Saat Ini
dengan Pembelajaran Student Centered Learning
Berdasarkan observasi 115 responden diperoleh hasil sebanyak 56,5%
responden mengambil mata kuliah dengan pembelajaran project dan sebanyak 43,5%
responden mengambil mata kuliah dengan pembelajaran problem/kasus.
Tabel 4.4 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Kuliah yang
Diambil Saat Ini dengan Pembelajaran Student Centered Learning
Frequency

Valid

Problem/Kasus
Project
Total

50
65
115

Percent
43.5
56.5
100.0

Valid Percent
43.5
56.5
100.0

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
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Mata Kuliah yang Saat Ini Diambil
Dengan Pembelajaran Student
Centered Learning

Problem/Kasus

43%

57%

Project

Gambar 4.4 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Kuliah yang Saat Ini
Diambil Dengan Pembelajaran Student Centered Learning

4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Perguruan Tinggi
Berdasarkan hasil observasi 115 responden diperoleh hasil asal perguruan
tinggi STIE YKPN sebanyak 38 orang, UGM sebanyak 8 orang, UII sebanyak 19
orang, UIN sebanyak 11 orang, UNY sebanyak 27 orang dan UPN sebanyak 12 orang.
Tabel 4.5 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Perguruan Tinggi
Frequency
38

33.0

33.0

Cumulative
Percent
33.0

8

7.0

7.0

40.0

UNY

19
11
27

16.5
9.6
23.5

16.5
9.6
23.5

56.5
66.1
89.6

UPN
Total

12
115

10.4
100.0

10.4
100.0

100.0

STIE YKPN
UGM
UII
Valid

UIN

Percent

Valid Percent

Sumber: Data primer yang diolah (2019)
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Asal Perguruan Tinggi
STIE YKPN

26%

UGM

36%

UII
UIN

11%

UNY

18% 9%

UPN

Gambar 4.5 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Perguruan Tinggi

4.2 Analisis Data
4.2.1 Statistik Deskriptif
Jumlah responden sebanyak 115 orang. Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student
centered learning (SCL) dan variabel independen manajemen waktu (MW) dan
teknologi informasi (TI).
Tabel 4.6 Tabel Statistik Deskriptif
Variabel
MWT
TIT
SCLT

Minimum

Maksimum

Mean

Std. Deviation

2.42
5.00
3.65
0.449
3.72
5.00
4.18
0.386
3.00
5.00
3.87
0.415
Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0

N
115
115
115

Berdasarkan tabel 4.6 hasil analisis statistik deskriptif secara umum
menunjukkan bahwa manajemen waktu dan teknologi informasi terhadap prestasi
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belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student centered learning tergolong
baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata variabel manajemen waktu mencapai 3.65
menunjukkan bahwa tingkat manajemen waktu mahasiswa dalam mencapai prestasi
belajar berada dalam kategori baik.
Sedangkan nilai rata-rata variabel teknologi informasi mencapai 4.18
menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung
perolehan prestasi belajar mahasiswa berada dalam kategori sangat baik. Untuk nilai
rata-rata pada variabel prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student
centered learning mencapai 3.87 yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa
dalam memanfaatkan waktu dan menggunakan teknologi informasi secara efektif dan
efisien.

4.2.2. Uji Instrumen
A. Uji Validitas

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Hair (2010) yang
mengatakan bahwa batas penerimaan loading factor pada item untuk jumlah
responden 100 atau lebih loading factor sebesar 0,50, yang artinya suatu
pernyataan dikatakan valid apabila nilai dari hasil olah data dalam data reduction di
atas 0,50 dikatakan valid. Berikut ini merupakan hasil olah data untuk uji validitas:
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Tabel 4.7 Tabel Uji Validitas Manajemen Waktu
No

Pernyataan

1

MW1

Loading
Factor
.605

2

MW2

.365

Tidak Valid

3

MW3

.528

Valid

4

MW4

.420

Tidak Valid

5

MW5

.594

Valid

6

MW6

.631

Valid

7

MW7

.630

Valid

8

MW8

.706

Valid

9

MW9

.594

Valid

10

MW10

.431

Tidak Valid

11

MW11

.546

Valid

12

MW12

.533

Valid

13

MW13

.516

Valid

14

MW14

.495

Tidak Valid

15

MW15

.471

Tidak Valid

16

MW16

.554

Valid

17

MW17

.613

Valid

18

MW18

.635

Valid

19

MW19

.603

Valid

20

MW20

.519

Valid

21

MW21

-.117

Tidak Valid

22

MW22

-.325

Tidak Valid

23

MW23

.560

Valid

24

MW24

.469

Tidak Valid

25

MW25

.536

Valid

Keterangan
Valid
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26

MW26

.484

Tidak Valid

27

MW27

.578

Valid

28

MW28

.587

Valid

29

MW29

.391

Tidak Valid

30

MW30

.440

Tidak Valid

31

MW31

.437

Tidak Valid

32

MW32

.378

Tidak Valid

33

MW33

.052

Tidak Valid

34

MW34

.383

Tidak Valid

Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0
Tabel 4.8 Tabel Uji Validitas Teknologi Informasi
No

Pernyataan

1

TI1

Loading
Factor
.639

2

TI2

.496

Tidak Valid

3

TI3

.673

Valid

4

TI4

.711

Valid

5

TI5

.605

Valid

6

TI6

.533

Valid

7

TI7

.626

Valid

8

TI8

.491

Tidak Valid

9

TI9

.661

Valid

10

TI10

.704

Valid

11

TI11

.617

Valid

12

TI12

.451

Tidak Valid

13

TI13

.542

Valid

14

TI14

.510

Valid

Keterangan
Valid

Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0
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Tabel 4.9 Tabel Uji Validitas Student Centered Learning
No

Pernyataan

Loading
Factor

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SCL1
SCL2
SCL3
SCL4
SCL5
SCL6
SCL7
SCL8
SCL9
SCL10
SCL11
SCL12

.586
.584
.622
.672
.554
.587
.657
.753
.717
.749
.517
.594

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0

B. Uji Reliabilitas
Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian
memiliki koefisien Cronbach’s Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0.60 sehingga
dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel dari kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan kuesioner yang handal. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada
tabel berikut:

No

Tabel 4.10 Tabel Uji Reliabilitas
Cronbach’s
Variabel
Keterangan
Alpha

1
MW
0.896
Reliabel
2
TI
0.841
Reliabel
3
SCL
0.860
Reliabel
Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0
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C. Gabungan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan yang menyatakan bahwa ketiga variabel yang diuji layak. Rangkuman
gabungan uji validitas dan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.11 Tabel Gabungan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
No
1
2
3

Variabel Validitas Reliabilitas Keterangan
MW
Valid
Reliabel
Layak
TI
Valid
Reliabel
Layak
SCL
Valid
Reliabel
Layak
Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0

4.2.3 Uji Asumsi Klasik
A. Uji Normalitas
Dalam penelitian ini uji normalitas data menggunakan uji statistik Scatterplot dan
dibuktikam dengan menggunakan analisis grafik yang dihasilkan melalui perhitungan
regresi. Analisis grafik menunjukkan bahwa pola grafik terlihat titik-titik menyebar
disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka
model regresi layak dipakai untuk memprediksi prestasi belajar mahasiswa dalam
metode pembelajaran student centered learning berdasarkan masukan variabel
independen. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada grafik
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Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas
Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0
4.3. Analisis Data
Setelah pengujian validitas dan reliabilitas data serta uji normalitas tahap selanjutnya
yaitu uji regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah
manajemen waktu dan teknologi informasi memengaruhi prestasi belajar mahasiswa
dalam metode student centered learning. Dengan bantuan software SPSS 21.0
didapatkan hasil analisis regresi seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
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Tabel 4.12 Tabel Uji Regresi

Unstandardized Coefficients
Model
1
(Constant)

B

Standardized
Coefficients

.655

Std. Error
.308

Beta

t
2.122

Sig.*)
.036

MWT

.306

.074

.331

4.131

.000

TIT

.504

.086

.469

5.863

.000

a. Dependent Variable: SCLT
Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0

Keterangan:
*) Level significant α =0.05.
Karena pengujian dilakukan dua sisi, maka nilai α/2 = 0.05/2 = 0.025
Pada tabel 4.11 terdapat variabel manajemen waktu nilai thitung = 4.131 > ttabel =
1.980 yang berarti bahwa HA diterima yang menunjukkan bahwa variabel manajemen
waktu berpengaruh secara positif terhadap variabel prestasi belajar mahasiswa dalam
metode pembelajaran student centered learning. Sedangkan untuk variabel teknologi
informasi diperolah nilai thitung = 5.863 > ttabel = 1.980 yang berarti bahwa HA diterima
yang menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh secara positif
terhadap variabel prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student
centered learning.
Pada penelitian ini, digunakan koefisien beta atau regresi yang distandarkan (a
standardized regression) karena setiap variabel independen mempunyai unit
pengukuran yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk membandingkan koefisiennya.
Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis regresi adalah:
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Y = a + b1MWT + b2TIT
Y = 0.655 + 0.306MWT + 0.504TIT
Keterangan:
Y

: Subjek variabel terikat yang diprediksi (Prestasi Belajar Mahasiswa dengan
Metode Student Centered Learning)

a

: Bilangan konstanta regresi untuk X = 0 (nilai y pada saat X=0)

b

: Koefisien arah regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan
variabel dependen apabila terdapat prubahan variabel independen bertambah
atau berkurang 1 unit.

MWT : Manajemen Waktu
TIT

: Teknologi Informasi

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan:
1. Variabel manajemen waktu memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.306. Hal
tersebut menunjukkan bahwa manajemen waktu memiliki pengaruh positif terhadap
prestasi belajar mahasiswa dengan metode student centered learning. Artinya,
apabila manajemen waktu semakin baik, maka akan berpengaruh terhadap
meningkatnya prestasi belajar mahasiswa.
2. Variabel teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.504. Hal
tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif
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terhadap prestasi belajar mahasiswa dengan metode student centered learning.
Artinya, apabila penggunaan teknologi informasi semakin baik, maka akan
berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi belajar mahasiswa.
4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil analisis regresi untuk uji koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini dapat
dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 4.13 Tabel Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model

R

R Square
.708a

1

.501

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

.492 .295905559552374

a. Predictors: (Constant), TIT, MWT
Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0

Angka R Square (R2) atau koefisien determinasi adalah 0.501. Hal ini berarti
50,1% prestasi belajar mahasiswa dalam metode student centered learning dipengaruhi
oleh manajemen waktu dan teknologi informasi. Sedangkan sisanya sebesar 49.9%
prestasi belajar mahasiswa dalam metode student centered learning dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti motivasi belajar,
dukungan orang tua, minat mahasiswa, dan lingkungan perkuliahan mahasiswa.
4.3.2. Uji F (Uji Secara Simultan)
Hasil analisis regresi untuk uji F (uji secara simultan) pada penelitian ini dapat dilihat
melalui tabel berikut:
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Tabel 4.14 Tabel Uji Simultan
Model
1
Regression

Sum of
Squares
9.849

Residual
Total

df
2

Mean Square
4.924

9.807

112

.088

19.655

114

F
56.240

Sig.*)
.000b

a. Dependent Variable: SCLT
b. Predictors: (Constant), TIT, MWT
Sumber: hasil penelitian diolah dengan SPSS 21.0

Keterangan:
*) Level significant α =0.05.
Karena pengujian dilakukan dua sisi, maka nilai α/2 = 0.05/2 = 0.025
Berdasarkan perhitungan uji F didapatkan nilai F hitung sebesar 56.240, dengan
nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi berada
di bawah 0.025*), maka hipotesis terdukung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan antara variabel manajemen waktu dan teknologi informasi
terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode student centered learning.

4.3.3. Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial)
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara
parsial. Berikut ini adalah penjelasan dari hasil regresi masing-masing variabel:
1. Pengujian Hipotesis Satu (H1)
Berdasarkan persamaan regresi didapatkan nilai signifikan sebesar 0.000. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di bawah 0.025*), maka hipotesis yang
diajukan bahwa hipotesis terdukung sebagai koefisien regresi secara signifikan. Oleh
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karena itu, dapat dikatakan bahwa manajemen waktu berpengaruh secara signifikan
terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode student centered learning.
2. Pengujian Hipotesis Dua (H2)
Berdasarkan persamaan regresi didapatkan nilai signifikan sebesar 0.000. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di bawah 0.025*), maka hipotesis yang
diajukan bahwa hipotesis terdukung sebagai koefisien regresi secara signifikan. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh secara signifikan
terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode student centered learning.
3. Pengujian Hipotesis Tiga (H3)
Berdasarkan persamaan regresi pada pengujian hipotesis satu (H1) dan pengujian
hipotesis dua (H2) diperoleh hasil bahwa hipotesis terdukung sebagai koefisien regresi
secara signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manajemen waktu dan
teknologi informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi belajar
mahasiswa dalam metode student centered learning.
Keterangan:
*) Level significant α =0.05.
Karena pengujian dilakukan dua sisi, maka nilai α/2 = 0.05/2 = 0.025
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4.4 Pembahasan
Penelitian ini menguji pengaruh variabel manajemen waktu dan teknologi informasi
terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode student centered learning.
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa
variabel manajemen waktu dan variabel teknologi informasi berpengaruh secara
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode student centered
learning.
4.4.1 Pengaruh Manajemen Waktu terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dalam
Metode Pembelajaran Student Centered Learning
Manajemen waktu adalah suatu perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, dan
pengawasan terhadap produktivitas waktu. Jika mahasiswa tidak mampu mengelola
waktu yang dimiliki dengan baik, maka akan mempengaruhi prestasi belajar
mahasiswa.
Menurut penelitian Diana (2016) telah menguji peningkatan pemahaman
manajemen waktu melalui bimbingan kelompok belajar dengan teknik problem solving
pada siswa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain dalam
meningkatkan pemahaman manajemen waktu siswa dapat melalui bimbingan
kelompok dengan teknik problem solving. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan
Risfandi, Busnawir, dan Sahidin (2014) telah menguji tentang pengaruh manajemen
waktu terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII SMPS Kartika XX-6
Kendari. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain Manajemen
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waktu pada siswa kelas VIII SMPs Kartika XX-6 Kendari tahun ajaran 2012/2013
termasuk dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata sebesar 125,413 dan standar
deviasi sebesar 14,258 dan terdapat pengaruh manajemen waktu siswa secara
signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPs Kartika XX-6
Kendari pada semester genap tahun ajaran 2012/2013.
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Diana (2016) dan
Risfandi, Busnawir, dan Sahidin (2014), bahwa variabel manajemen waktu
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode
pembelajaran student centered learning. Hal ini menunjukkan bahwa jika mahasiswa
mampu mengelola waktu yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang
dalam meraih prestasi yang diinginkan berupa nilai IPK yang memuaskan.

4.4.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dalam
Metode Pembelajaran Student Centered Learning
Teknologi informasi merupakan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam
membuat, mengubah, menyimpan mengomunikasikan, dan/atau menyebarkan
informasi.
Menurut penelitian Idris (2015) telah menguji efektifitas penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kesimpulan
yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain model teknologi informasi berupa
komputer, televisi, video dan internet dapat digunakan sebagai media dan sumber
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informasi dalam pembelajaran untuk menghasilkan informasi yang luas dan
bermanfaat.
Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Idris
(2015), bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap
prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student centered learning. Hal
ini membuktikan bahwa teknologi informasi berupa smartphone dan internet memiliki
peran penting di setiap aspeknya. Metode-metode pembelajaran khususnya student
centered learning akan sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi.

4.4.3 Pengaruh Manajemen Waktu dan Teknologi Informasi terhadap Prestasi
Belajar Mahasiswa dalam Metode Pembelajaran Student Centered Learning
Manajemen waktu dan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran student
centered learning.
Hal ini dibuktikan dengan persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu
dimensi penelitian untuk variabel manajemen waktu yaitu ketepatan pada sasaran dan
prioritas, sedangkan variabel teknologi informasi yaitu media smartphone dan internet.
Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini
menggunakan metode pembelajaran student centered learning untuk menguji tingkat
prestasi belajar dari mahasiswa.
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji parsial (uji t) untuk menguji
hipotesis diketahui bahwa variabel manajemen waktu dan teknologi informasi
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode
pembelajaran student centered learning.
Secara rinci pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan
berikut ini:
1. Manajemen waktu berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar
mahasiswa dalam metode pembelajaran student centered learning. Hal ini
menunjukkan bahwa manajemen waktu sebagai salah satu faktor yang perlu
diperhatikan dalam meraih prestasi belajar mahasiswa.
2. Teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar
mahasiswa dalam metode pembelajaran student centered learning. Hal ini
menunjukkan bahwa media komunikasi seperti komputer, televisi, video dan
internet berguna untuk menunjang prestasi belajar mahasiswa.
3. Manajemen waktu dan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh
secara signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam metode pembelajaran
student centered learning. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien
mahasiswa dalam memanfaatkan waktu yang dimiliki serta ditunjang dengan
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penggunaan teknologi informasi yang digunakan sebagai media komunikasi maka
semakin baik pula prestasi belajar yang dapat diperoleh mahasiswa.

5.2. Implikasi dan Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran-saran
sebagai berikut:
5.2.1. Implikasi
1. Manajemen waktu adalah kemampuan dalam mengatur waktu dalam setiap kegiatan
yang dilakukan agar efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa manajemen waktu berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini
mengandung implikasi agar kedepannya mahasiswa lebih baik lagi dalam
mengelola dan membagi waktu untuk hal-hal yang menunjang prestasi.
2. Teknologi

informasi

adalah

media

komunikasi

yang

digunakan

untuk

menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya mahasiswa. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan teknologi informasi berpengaruh terhadap prestasi
belajar mahasiswa. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya mahasiswa
memanfaatkan sebaik mungkin teknologi informasi yang dimiliki guna menunjang
prestasi belajar.
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5.2.2. Saran
A. Bagi Mahasiswa
1. Manajemen waktu yang baik akan menghasilkan produktivitas waktu yang baik
pula. Mahasiswa yang mampu mengontrol waktu yang dimiliki memiliki
kepercayaan diri terhadap hal yang dikerjakan dan memiliki waktu luang untuk hal
lain.
2. Teknologi informasi berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa penggunaan teknologi informasi sebagai media
komunikasi dan pembelajaran sudah tepat dan diharapkan untuk lebih
dikembangkan kedepannya.
B. Bagi Civitas Akademika
Pengelolaan waktu dan media komunikasi pada zaman sekarang sangat dibutuhkan
untuk mendukung diraihnya prestasi belajar mahasiswa yang memuaskan. Oleh karena
itu, fokus dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa tidak hanya pada kedua
aspek tersebut. Hasil penelitian dalam prestasi belajar mahasiswa dapat digunakan
civitas akademika seperti etos belajar dan motivasi belajar mahasiswa.
1.3 Keterbatasan
1. Terbatasnya sumber referensi atau jurnal sebagai acuan penelitian.
2. Waktu pengambilan data bertepatan dengan liburan kuliah dan akhir tahun 2018
sehingga membutuhkan waktu lebih lama dari yang ditargetkan oleh peneliti.
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3. Belum ada standarisasi untuk metode pembelajaran student centered learning, hal
ini menyebabkan perbedaan model kasus untuk project dan problem dari setiap
Program Studi.
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