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Abstrak 

 

Indeks prestasi mahasiswa aktivis dipengaruhi oleh faktor internal seperti 
kemampuan manajemen waktu dan faktor eksternal seperti lingkunga kelompok / 
organisasi.Banyak mahasiswa berpendapat organisasi menghambat indeks 
prestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan manajemen 
waktu pengurus organisasi keperawatan intra kampus terhadap indeks prestasi 
mahasiswa keperawatan. Tempat pelaksanaan penelitian di Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi pendidikan 
keperawatan D3 dan S1 yang aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Progdi 
Keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskritive corelative. dengan 
desain cross sectional. Sampel penelitian adalah 30 mahasiswa aktivis Himpunan 
Mahasiswa Prodi (HMP) Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Instrumen penelitian adalah kuesioner manajemen 
waktu. Teknik analisis data menggunakan uji fisher. Hasil penelitian adalah (1) 
Tingkat kemampuan manajemen waktu pengurus organisasi intra kampus 
mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UMS sebagian besar adalah 
baik. (2) Indeks prestasi mahasiswa pengurus organisasi intra kampus 
keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UMS  sebagian besar berpredikat baik. (3) 
Ada hubungan antara manajemen waktu pengurus organisasi intra kampus dengan 
indeks prestasi mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada hubungan antara manajemen waktu pengurus organisasi intra kampus dengan 
indeks prestasi mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Sehingga semakin tinggi manajemen waktu yang 
dimiliki mahasiswa maka semakin tinggi indeks prestasi yang diperoleh, 
sebaliknya semakin rendah manajemen waktu yang dimiliki mahasiswa maka 
semakin rendah pula indeks prestasinya. 
 
Kata kunci : manajemen waktu, pengurus organisasi intra kampus, dan indeks 
prestasi. 
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The Correlation Between Management Time Organization Committee Intra 
Campus With Index Student Achievement In Nursing Faculty Of Health 

Muhammadiyah University of Surakarta  
 
Pandu Aseta*  
Arina Maliya**  
Fahrun Nur Rosyid*** 

 
ABSTRACT 

 
  Index activist student achievement is influenced by internal factors such as 
time management capabilities and external factors such as environment to the 
group / organization. Many students argue impede organizational performance 
index. The purpose of this study was to determine the relationship of nursing time 
management organization committee of the intra-campus nursing students. Place 
the conduct of research in the Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Surakarta. Subjects were students of Muhammadiyah University 
of Surakarta nursing education courses D3 and S1 are active in the organization 
Progdi Nursing Student Association. This research is quantitative descriptive 
cross sectional shape. The samples were 30 student activists at HMP Nursing 
Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Surakarta. Research 
instrument is a questionnaire management time. Analysis using fisher test. The 
results were (1) time management skill level intra-campus organization committee 
of the Faculty of Health Sciences nursing students UMS mostly good. (2) student 
achievement index intra-campus nursing organization committee of the Faculty of 
Health Sciences UMS largely accomplished. (3) There is a time-management 
relations board against the intra-campus organizations mahsiswa nursing 
Archievement Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah 
Surakarta. Conclusions from the study indicate that there is a relationship 
between time management organization committee of the performance index 
intra-campus nursing students of the Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Surakarta. So the higher the amount of time that students of 
management, the higher the performance index, the lower the contrary owned 
student time management then the lower the performance index 
 
Keywords: time management ,officials intra-campus organizations, and 
achievement index. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan  sebuah 

wahana peningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Menurut 

Chaplin (2006) indeks prestasi 

merupakan ukuran kemampuan 

mahasiswa dalam periode tertentu 

dengan perhitungan berdasarkan 

jumlah SKS (Satuan Kredit 

Semester) setiap mata kuliah yang 

telah ditempuh dan dinilai. Masalah 

yang paling sering dihadapi oleh 

sebagian besar mahasiswa khusunya 

mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi (aktivis) adalah kurang 

mampu membagi waktu antara 

kuliah dengan kegiatan organisasi 

sehingga tidak banyak mereka yang 

gagal atau kurang memuaskan dalam 

perolehan nilai akademik. Hal ini 

juga yang menimbulkan pemikiran 

dari sebagian besar mahasiswa non 

organisatoris bahwa organisasi hanya 

akan menghambat kuliah mereka. 

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi indeks prestasi 

mahasiswa menurut Ahmadi dan 

Supriyono (2004) adalah faktor 

internal yang di dalamnya termasuk 

kemampuan seorang mahasiswa 

dalam manajemen waktu dan faktor 

eksternal di mana terdapat faktor 

lingkungan kelompok atau 

organisasi yang memiliki pengaruh 

besar terhadap baik buruknya 

indeks prestasi seorang aktivis 

kampus khususnya. 

Seorang aktivis mahasiswa 

tanpa manajemen waktu yang baik 

akan merasa berat untuk 

menyeimbangkan anatara kegiatan 

akademik dan organisasi. Menurut 

Jawwad (2004) manajemen waktu 

membantu seseorang dalam 

pengorganisasian , penataan, dan  

pemikiran seseorang sehingga 

mampu manata serta menerapkan 
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segala hal disekitarnya antara lain 

mengetahui skala prioritas dan 

menjadikan kehidupan serasi 

dengan lingkungannya. Bagi 

seorang aktivis lingkungan 

organisasi memberikan andil yang 

besar dimana menurut Ahmadi dan 

Supriyono (2004) apabila 

lingkungan kelompok memiliki 

intensitas belajar yang realatif 

tinggi maka dapat menyebabkan 

seorang didalam kelompok tersebut 

memiliki tingkat prestasi belajar 

yang tinggi juga sebaliknya. 

Animo mahasiswa dalam  

menyalurkan kemampuan, bakat, 

minat dengan mengikuti berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler yang 

terdapat di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

sebenarnya sangat besar . Namun 

ketika organisasi dan kuliah sendiri 

sudah terpecah menjadi dua arah 

yang berbeda, maka akan 

menimbulkan  masalah bagi 

mahasiswa sendiri. Sehimgga 

seorang aktivis harus memiliki 

kemampuan manajemen waktu 

yang baik untuk menselaraskan 

antara kegiatan akademik dan 

organisasi sehingga indeks prestasi 

tidak menurun. 

Berdasarkan  studi 

pendahuluan yang dilakukan 

terhadap beberapa mahasiswa yang 

aktif di HMP Keperawatan terdapat 

beberapa permasalahan sama yang 

dihadapi oleh mahasiswa yang aktif 

dalam orgnanisasi. Diantaranya 

adalah kesulitan membagi waktu 

secara baik antara kegiatan 

organisasi dengan kegiatan 

akademik. Dari 325 Mahasiswa 

keperawatan D3 dan S1 angkatan 

2009-2011 hanya 49 orang yang 

menjadi pengurus HMP (Himpunan 
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Mahasiswa Prodi) Keperawatan. 

Hal ini menunjukan animo 

mahasiswa keperawatan terhadap 

organisasi HMP Keperawatan 

sangat rendah. 

Peneliti memilih mahasiswa 

organisasi HMP Keperawatan 

karena mahasiswa aktivis dituntut 

untuk memiliki kemampuan 

manajemen waktu yang baik antara 

kegiatan akademik termasuk 

praktek klinik dan kegiatan 

organisasi. Berdasarkan beberapa 

fenomena dan data di atas, pada 

akhirnya penulis tertarik untuk 

merumuskan judul penelitian 

“Hubungan Antara Manajemen 

Waktu Pengurus Organisasi Intra 

Kampus Dengan Indeks Prestasi 

Mahasiswa Keperawatan Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta“ 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara manajemen 

waktu pengurus organisasi intra 

kampus dengan indeks prestasi 

mahasiswa keperawatan akultas 

Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

METODE 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif non 

exsperimental yaitu Deskritive 

Corelative dengan rancangan cross 

sectional, yaitu rancangan penelitian 

dengan melakukan pengukuran/ 

pengamatan pada saat bersamaan 

(sekali waktu). (Arikunta, 2010) 

Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini 

adalah pengurus HMP D3 dan S1 

Keperawatan yang berjumlah 49 

orang (Data Keanggotaan HMP D3 

dan Keperawatan S1 FIK UMS ). 

Pengambilan sampel 

penelitian ini dengan teknik 

pengambilan sampel porposive 

sampling. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 30 pengurus 

HMP Keperawatan dengan rincian 

13 mahasiswa D3 dan 17 mahasiswa 

S1. Pengambilan sampel mengacu 
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pada kriteria inklusi dan eksklusi 

yang telah dibuat dan menjadi syarat 

sebagai pengambilan sampel 

Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Laki-laki atau perempuan. 

2. Anggota aktif Himpunan 

Mahasiswa Keperawatan D3 

mulai semester 3 dan S1 mulai 

semester 4. 

3. Sudah melaksanakan praktek 

klinik. 

  Kriteria eksklusif dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mahasiswa aktivis HMP yang 

juga menjabat di organisasi di luar 

HMP Keperawatan. 

2. Mahasiswa aktivis HMP 

Keperawatan yang sering tidak 

ikut kuliah. 

Instrumen Penelitian 

Kuesioner manajemen waktu 

ini disusun oleh peneliti yang 

penyusunanya mengacu pada 

pendapat  Naila (2004) yang 

menyatakan bahwa aspek-aspek 

manajemen waktu yaitu: Penetapan 

tujuan dan prioritas, mekanisasi dari 

manajemen waktu, dan kontrol 

terhadap waktu dan dari skala yang 

dibuat Rusyadi (2013) dengan 

koefisien realibilitas α= 0,917 

menggunakan skala Likert Kuesioner 

20 pertanyaan dengan modifikasi. 

Analisis Data  

Pengujian dilakukan dengan 

teknik deskritive corelative  yang 

digunakan untuk mencari hubungan 

dua variabel. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji Chi Square dengan 

alternatif uji fisher. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
Karakteristik Responden 

1. Umur Responden 

Tabel 1. 

Distribusi Umur Responden 

 
Umur 

 
Frekuensi % 

19 2 6.7 
20 7 23.3 
21 18 60.0 
22 3 10.0 

Total 30 100 
Distribusi responden menurut 

umur menunjukan distribusi 

tertinggi adalah  umur 21 tahun 

yaitu sebanyak 18 responden 

(60%) dan distribusi terendah 

adalah umur 19 tahun sebanyak 2 

respoden (6,7%). 

 

2. Jenis Kelamin Responden 
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Tabel 2. 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 
Laki-laki 13 43.3 

Perempuan 17 56.7 
Total 30 100 

 

 Distribusi responden menurut 

jenis kelamin menunjukan distribusi 

tertinggi adalah  perempuan 

sebanyak 17 responden (56,7%) dan 

sisanya laki-laki sebanyak 13 

responden (43,3%). 

 

 

 

3.  Semester Responden 
Tabel 3. 

Distribusi Responden 

 

Distribusi responden menurut 

semester responden menunjukan 

distribusi tertinggi adalah semester 6 

sebanyak 24 responden (80%) dan 

terendah adalah semester 8 sebanyak 

2 responden (6,7%)  

 

4.Semester Awal Responden Mulai 

Berorganisasi 
 

Tabel 4. 

Distribusi Frekuensi Karakteristik 

Responden Berdasarkan Semester 

Awal Mulai Berorganisasi 

 

Distribusi responden 

menurut semester awal mulai 

berorganisasi menunjukan distribusi 

tertinggi adalah semester 1 dan 2 

dengan jumlah masing-masing 

sebanyak 11 responden (36,7%). 

Distribusi terendah sebanyak 3 

responden (10,0%) dan sisanya 5 

responden (16,7%). 

 

Analisis Univariat (Univariate) 
1. Manajemen Waktu 

 
Manajemen waktu dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu baik, 

cukup, dan kurang. Kemampuan 

manajemen waktu diperoleh 

dengan memberikan 20 pertanyaan 

dengan skor 1 sampai 4. 

Semester Frekuensi                % 
  

4 4 13.3 
6 24 80.0 
8 2 6.7 

Total 30 100 

Semester      Frekuens             % 
  

1 11 36.7 
2 11 36.7 
3 5 16.7 
4 3 10.0 

Total 30 100 



 

 
 
Hubungan manajemen waktu pengurus organisasi intra kampus terhadap index prestasi mahasiswa keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (Pandu Aseta) 

 

8

Selengkapnya deskripsi manajemen 

waktu dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Responden menurut 

Manajemen Waktu  

 

Berdasarkan tabel dibawah 

diketahui bahwa manajemen waktu 

responden dengan kategori baik 

sebanyak 16 responden (53,3%) 

sedangkan katagori cukup adalah 

sebanyak 14 responden (46,7%).  

2. Indeks Prestasi 

Indeks prestasi responden 

merupakan hasil indeks prestasi 

komulatif hingga semester genap 

responden yang didapat dari bantuan 

staf laborat komputer Fakultas Ilmu 

Kesehatan UMS. Indeks prestasi 

dibagi dalam enam kategori, yaitu 

gagal, sangat rendah, rendah, sedang, 

baik, dengan pujian (cumlaude). 

Selanjutnya deskripsi indeks prestasi 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 6. 

Deskripsi Responden menurut 

Indeks Prestasi 

 

Berdasarkan tabel 6. diketahui 

bahwa jumlah responden Baik 

sebanyak 26 responden (86,7%) dan 

jumlah responden sedang sebagai 

sisanya sebanyak 4 responden 

(13,3%). 

B. Analisis Bivariat (Bivariate) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara 

manajemen waktu pengurus 

organisasi intra kampus dengan 

indeks prestasi mahasiswa 

keperawatan D3 dan S1 fakultas 

Ilmu Kesehatan di UMS. Pengujian 

hipotesis penelitian menggunakan uji 

Chi Square karena uji Chi Squere 

tidak memenuhi syarat maka 

dilakukan alternatif uji fisher. 

1. Uji Fisher Exact Test 
Tabel 4.6. 

Hasil Uji Chi Square dengan 

Fisher Exact Test 

 2
hitun

g 

Sig. Keputusan 

Manajemen Waktu Frekuensi   % 
  

Cukup 14 46.7 
Baik 16 53.3 
Total 30 100 

Indeks 
Prestasi 

   Frekuensi         % 
  

Sedang 
Baik 

4 
26 

 

13,3 
86,7 

 
Total 30 100 
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Pearso

n Chi 

Square 

5,275 0,03

7 

Mempuny

ai 

hubungan 

yang 

signifikan 

 

Hasil uji Fisher diperoleh 

nilai 2
hitung sebesar 5,275 dimana 

lebih besar 2
tabel  sebesar 3,841 dan 

tingkat signifikansi (p-value) 

sebesar 0,037. Karena nilai p-value 

< 0,05 (0,037 < 0,05) sehingga H0 

ditolak, maka diambil kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan antara 

manajemen waktu pengurus 

organisasi intra kampus dengan 

indeks prestasi mahsiswa 

keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

C.Manajemen Waktu Pengurus 
HMP keperawatan 

 
Hasil analisis data diperoleh 

bahwa manajemen waktu 

responden dengan kategori baik 

sebanyak 16 responden (53,3%) 

sedangkan katagori cukup adalah 

sebanyak 14 responden (46,7%). 

Kemampuan manajemen waktu 

responden dengan katagori kurang 

tidak ditemukan. 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa para pengurus HMP 

Keperawatan memiliki kemampuan 

manajemen waktu dengan rata-rata 

dimana membuktikan teori dari 

Ivancevich., Konopaske and 

Matteson (2007) dengan 

berorganisasi mahasiswa akan 

dibiasakan dengan agenda yang 

padat antar akademik dan kegiatan 

berorganisasi. Selanjutnya, 

kebiasaan ini dapat terus terbawa 

dan aktivis akan lebih terlatih 

dalam mengelola tugas-tugas yang 

jumlahnya tidak sedikit dan 

menetapkan prioritas tugas mana 

yang harus lebih dulu dikerjakan 

Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

individu yang mampu mengelola 

waktu menurut Timple (2004).   

D.Indeks Prestasi Pengurus 
Himpunan Mahasiswa 
Keperawatan 

 
Hasil analisis data diperoleh 

bahwa jumlah responden dengan 

kategori “Baik” sebanyak 26 

responden (86,7%) dan jumlah 

responden kategori “Sedang” 

sebagai sisanya sebanyak 4 
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responden (13,3%).  Hasil 

wawancara dengan 4 responden 

yang memiliki indeks prestasi 

sedang mereka menyatakan masih 

kesulitan dalam hal memnagi 

waktu, dimana mereka lebih suka 

aktif dalam berorganisasi dibanding 

dengan kegiatan akademik. 

Sedangkan hasil wawancara dengan 

beberapa responden dengan indeks 

prestasi baik mereka menyatakan 

bahwa kegiatan organisasi selama 

ini tidak menjadi permasalahan 

yang serius karena mereka merasa 

tidak ada kesulitan besar dalam 

membagi waktu antara organisasi 

dan akademik. 

Dari hasil wawanacara 

beberapa responden yang 

menguatkan hasil penelitian bahwa 

para aktivis mengaku diri mereka 

lebih aktif  dan menonjol dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas 

dibanding mahasiswa non aktivis. 

Mereka juga lebih merasa lebih 

bertanggung jawab terhadap tugas-

tugas yang diberikan untuk 

dikerjakan dengan maksimal 

dibanding sebelum mengikuti 

organisasi. Indeks prestasi sendiri 

tidak hanya ditentukan berdasarkan 

nilai ujian tetapi juga keaktifan, 

presensi kehadiran, dan tugas. 

Hal ini sesuai teori Ahmadi 

dan Supriyono (2004) dimana 

indeks prestasi dipengaruhi faktor 

eksternal berupa faktor sosial dalam 

hal ini adalah lingkungan kelompok 

/ organisasi. Apabila lingkungan 

kelompok memiliki intensitas 

belajar yang relatif tinggi maka 

dapat menyebabkan seseorang 

didalam kelompok tersebut  

memiliki tingkat prestasi belajar 

yang tinggi begitu juga sebaliknya. 

Ivancevich, Konopaske and 
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Matteson (2007) menyatakan 

bahwa organisasi mampu 

meningkatkan kemampuan 

manajemen waktu pengurusnya, 

dimana semakin baik manajemen 

waktu seorang mahasiswa maka 

semakain baik indeks prestasinya.  

Dari penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa HMP 

keperawatan memberikan nilai 

positif bagi sebagian besar 

pengurusnya. 

E. Hubungan Manajemen Waktu 
Pengurus Organisasi Intra 
Kampus terhadap Indeks 
Prestasi Mahasiswa 
Keperawatan FIK UMS. 

 
Berdasarkan hasil 

crosstabulation antara manajemen 

waktu pengurus organisasi dengan 

indeks prestasi didapatkan hasil 

bahwa dari 30 responden, 

mahasiswa aktivis dengan 

kemampuan manajemen waktu 

cukup terdapat 4 orang (13,3%) 

berprestasi sedang dan 10 orang 

(33,3%) berprestasi baik. 

Sedangkan sisanya mahasiswa 

aktivis dengan kemampuan 

manajemen waktu baik terdapat 16 

orang (53,3%) berprestasi baik. 

Dari penelitian ditemukan hasil 

bahwa mahasiswa dengan 

kemampuan manajemen waktu 

yang cukup nampak kurang mampu 

dalam hal kontrol waktu misalnya 

bergosip, mengobrol yang tidak 

bermanfaat , dan menolak ajakan 

aktivitas yang kurang bermanfaat 

seperti pada butir pertanyaan no 9, 

14, dan 17. Sedangkan mahasiswa 

dengan kemampuan manajemen 

waktu yang cukup rata-rata sudah 

mampu dalam menentukan tujuan 

dan prioritas, teknik manajemen 

waktu serta kontrol terhadap waktu. 

Hal ini menunjukan bahwa 

dengan manajemen waktu yang 
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baik maka indeks prestasi akan naik 

dan sebaliknya manajemen waktu 

yang buruk maka indeks prestasi 

akan turun. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian 

Brahmasari dan Suprayetno (2008) 

yang membuktikan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Serta membuktikan penelitian 

Wendelien (2003) tentang 

dukungan pada pekerjaan dan 

training manajemen waktu. 

Sejauh ini peneliti belum 

menemukan suatu penelitian yang 

menyatakan tidak adanya hubungan 

manajemen waktu terhadap indeks 

prestasi. Namun peneliti 

menemukan penelitian lain yang 

menunjukan organisasi tidak 

berdampak pada peningkatan 

indeks prestasi mahasiswa. 

Prastiawan (2009) menyatakan 

berdasarkan analisa data dapat 

ditemukan hasil kegiatan organisasi 

HMJ tidak memberikan dukungan 

terhadap prestasi akademik 

matematika. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Tingkat kemampuan 

manajemen waktu pengurus 

organisasi intra kampus 

mahasiswa keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

UMS sebagian besar adalah 

baik namun tidak terdapat 

yang berkemampuan kurang. 

2. Indeks prestasi mahasiswa 

pengurus organisasi intra 

kampus keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

UMS  sebagian besar adalah 

bepredikat baik. 

3. Ada hubungan antara 

manajemen waktu pengurus 

organisasi intra kampus 
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dengan indeks prestasi 

mahsiswa keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

B. Saran 

1. Bagi Fakultas. 

Melihat hasil penelitian ini 

hendaknya pihak fakultas 

memberikan dukungan yang 

besar terhadap setiap kegiatan 

mahasiswa dan memotivasi 

setiap mahasiswanya untuk 

berorganisasi. 

2. Bagi Mahasiswa. 

Mahasiswa aktivis sebaiknya 

semakin meningkatkan 

kemampuan manajemen 

waktu demi peningkatan 

prestasi. Sedangkan bagi 

mahasiswa non aktivis 

Fakutas Ilmu Kesehatan 

khususnya jurusan 

keperawatan hendaknya 

mengikuti organisasi demi 

peningkatan kualitas diri. 

3. Bagi peneliti Selanjutnya 

Peneliti ini hanya meneliti 

hubungan anata manajemen 

waktu anggota organisasi 

intra kampus dengan indeks 

prestasi. Bagi peneliti 

selanjutnya, hendaknya 

menambahkan faktor-faktor 

lain yang turut 

mempengaruhi kemampuan 

manajemen waktu aktivis, 

misalnya faktor intelektual, 

keahlian dan aktivitas. 
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