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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Haynes (2010) menyatakan bahwa waktu merupakan sumberdaya yang dimiliki 

setiap manusia. Waktu tidak dapat produksi dan tak tergantikan, karena itulah 

dalam menggunakannya manusia membutuhkan perencanaan berupa manajemen 

waktu (hlm.1-5). Fika Astridianingrum, selaku psikolog yang menangani 

kemahasiswaan menyatakan bahwa pola belajar sekolah yang diterapkan dengan 

struktur yang dibuat sekolah dan adanya pengawasan guru, jauh berbeda dengan 

masa perkuliahan, dimana Mahasiswa dituntut bertanggung jawab atas dirinya 

sendiri. Perbedaan pola belajar tersebut membuat Mahasiswa awal seringkali 

kewalahan dalam memenuhi kewajibannya, dan hal ini dapat terus berlanjut.  

Pernyataan diatas diperkuat lewat hasil kuesioner, dimana dari 100 

Mahasiswa semester awal 79% merasa lebih sering kewalahan terhadap kewajiban 

kampus dibanding pada masa sekolah. Hal tersebut terjadi karena mereka 

memiliki manajemen waktu yang buruk, dimana berdasarkan kuesioner, sebanyak 

78 %  Mahasiswa awal mengaku sering melakukan penundaan kewajiban dan 68 

% menyadari manajemen waktu mereka yang buruk. Hasil Kuesioner juga 

menunjukan minimnya pengetahuan penerapan manajemen waktu, dimana 54 % 

mengaku hanya mengerti tentang arti manajemen waktu tapi tidak mengetahui 

penerapannya, dan 30 % mengaku hanya pernah mendengar tentang manajemen 

waktu namun tak mengerti arti dan penerapannya.  
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Djoko Koestrijanto selaku motivator menyatakan bahwa manajemen 

waktu yang buruk dapat membuat Mahasiswa kewalahan dalam mengerjakan 

pekerjaan, memicu stress akibat pekerjaan yang menumpuk dan prestasi menurun. 

Sedangkan jangka panjangnya adalah telat lulus, dan kesulitan me-manage 

pekerjaan yang lebih banyak, padahal dalam dunia kerja tanggung jawab dan 

tantangan akan jauh lebih besar. Musalir Kasim selaku Wakil Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa masih banyak Mahasiswa di Indonesia 

yang terlambat lulus, dan Mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu membuat 

subsidi negara terus berjalan, sehingga semakin merugikan negara. 

(https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/14/08/19/naju91-

wamendikbud-mahasiswa-terlambat-lulus-jadi-beban-negara) 

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan membuat perancangan 

buku ilustrasi manajemen waktu bagi Mahasiswa awal. Menurut Haslam (2006) 

Buku berkemampuan menyimpan, mewariskan, serta menguraikan secara jelas 

sebuah informasi atau pengetahuan ,dengan tujuan untuk dipublikasinya kepada 

masyarakat (hlm.6-8). Selain itu, menurut Koestrijanto, buku diperlukan sebagai 

referensi acuan penuntun dalam memanajemen waktu, dan membuat kita rehat 

sejenak dari Teknologi, yang merupakan distraksi terbesar manajemen waktu . 

Penulis menggunakan Ilustrasi, karena menurut Indriana (2011) ilustrasi lebih 

mudah dimengerti, diingat dan dinikmati. Ilustrasi juga mampu memberikan detail 

dalam visual sehingga menjadi solusi keterbatasan verbal dalam menjelaskan 

sesuatu (hlm. 64-65) . Supriyono (2010)  menambahkan bahwa ilustrasi mampu 

memperjelas teks segaligus menjadi daya tarik. (hlm 169). 
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1.2. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana perancangan buku panduan manajemen waktu pada Mahasiswa? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan agar tidak menyimpang, dan menjadi lebih fokus, 

maka batasan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :  

1. Gender : Laki-laki dan Perempuan. 

2. SES : B-A 

Hurlock (2012) menyatakan bahwa kesadaran dalam menambah wawasan 

lewat membaca buku lebih tinggi ditemukan pada tingkatan ekonomi 

menengah ke atas. (hlm. 160-161) 

3. Usia : 18-20 tahun  

Menurut Yusuf (2012) usia Mahasiswa pada umunya berkisar antara 18-25 

tahun. (hlm. 27) Karena target penulis merupakan Mahasiswa Awal maka 

penulis menggambil usia 18-20 tahun. 

4. Demografi : Indonesia. 

5. Psikografis : Mahasiswa semester awal yang yang tidak memanfaatan 

waktunya secara maksimal sehingga seringkali kewalahan akan kewajibannya 

dan tertarik untuk  memperbaiki manajemen waktunya. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

1. Merancang visualisasi buku panduan manajemen waktu yang tepat untuk 

Mahasiswa.  
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Tugas Akhir ini bagi penulis sendiri memiliki manfaat dimana topik 

mengenai Manajemen waktu yang penulis bahas sangatlah menambah 

wawasan penulis tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu secara 

maksimal. Penulis juga mendapatkan banyak pandangan baru melalui 

wawancara penulis dengan narasumber terkait. Selain itu penulis juga 

mempelajari mengenai gaya ilustrasi yang cocok untuk diaplikasikan untuk 

Mahasiswa. 

2. Manfaat Tugas Akhir ini bagi masyarakat,terutama bagi Mahasiswa adalah 

agar mereka dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki dengan sebaik-

baiknya lewat kemampuan perencanaan manajemen waktu yang 

baik,sehingga mereka dapat mengerjakan kewajiban mereka tanpa menunda, 

juga dengan hasil yang maksimal. 

3. Bagi Universitas Multimedia Nusantara, tugas akhir ini dapat menjadi acuan 

referensi bagi Mahasiswa, terutama Mahasiswa DKV yang akan 

melaksanakan tugas akhir. 
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