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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. Pendidikan yang berkembang sekarang ini dapat diaplikasikan pada 

suatu pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia yang harus diarahkan pada 

pembentukan ketenagakerjaan. Upaya pendidikan diharapkan dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang mempunyai sikap dan perilaku kreatif, inovatif 

dan selalu berkeinginan untuk maju. 

Bertambahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan setiap individu, 

diharapkan menjadi dasar untuk memiliki kepribadian yang mantap, mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan agama, sesuai dengan fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Kutipan di atas menunjukan bahwa pendidikan nasional mempunyai tujuan 

yang luhur yaitu ingin mencerdaskan dan mengembangkan bangsanya sebagai 

masyarakat Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga diharapkan memiliki 

pribadi yang mantap, baik lahir maupun batin dalam menyelaraskan diri dengan 

kemajuan zaman yang semakin berkembang dan selalu berubah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang secara formal diserahi tugas dan tanggung jawab mempersiapkan 

mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Perguruan tinggi sebagai 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi, dituntut untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi tuntutan pembangunan di 

segala bidang. 

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu 

jurusan di FPTK UPI yang menyiapkan para mahasiswanya agar menguasai dan 

memahami pengertian PKK sebagai ilmu, seni dan keterampilan serta dapat 

mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan yang mendasar sesuai prinsip PKK dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, individu dan dalam keluarga bahagia dan 

sejahtera.  

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki kompetensi umum 

lulusan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki 

moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas dan 

profesi bidang pendidikan kesejahteraan keluarga. 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan social 

dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan kerja bidang pendidikan dan 

non kependidikan ilmu kesejahteraan keluarga. (dalam Profil Jurusan PKK) 

Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga merupakan salah satu mata 

kuliah yang ada pada Mata Kuliah Keahlian (MKK). Mata kuliah ini membahas 

tentang dasar-dasar MSDK. Kedudukan MSDK dalam PKK, proses MSDK dan 

pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga, sumber-sumber keluarga dan 

pengelolaan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, pengetahuan, 

keterampilan, fisik dan sosial, emosional, mental dan seni dalam kehidupan keluarga. 

Mempelajari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga (MSDK),  

mahasiswa mampu memahami konsep dasar Manajemen Sumber Daya Keluarga dan 

memahami kedudukan Manajemen Sumber Daya Keluarga. Sehingga mahasiswa 

dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta 
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dapat berperan aktif dalam kehidupannya di lingkungan kampus maupun di 

lingkungan luar kampus. 

Manajemen waktu dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu pokok 

bahasan dalam materi mata kuliah MSDK. Di dalam materi ini mahasiswa dibekali 

pemahaman tentang pengertian waktu, persepsi tentang waktu, penggunaan waktu 

dan pola dalam penggunaan waktu.  

Kegiatan sebagai mahasiswa yang sering dilakukan meliputi kegiatan 

akademik dan non akademik, dapat pula dikelompokan berdasarkan jenisnya yaitu 

kegiatan rutin yang meliputi kuliah, mengerjakan tugas, diskusi, belajar di 

perpustakaan atau melakukan aktivitas yang menunjang kegiatan akademik. Kegiatan 

non akademik dapat pula dikelompokan pada kegiatan insidental yaitu menyangkut 

kegiatan rumah (pemeliharaan rumah, memasak, makan, membersihkan rumah, 

istirahat, menonton televisi, merawat kebersihan diri, tidur, dan lain-lain), kegiatan 

mencari tambahan pendapatan serta menyalurkan hobby. Sebagian besar mahasiswa 

sering sekali melakukan suatu penundaan dalam suatu kegiatan/pekerjaan, karena 

penundaan sebenarnya adalah hanya membuang waktu saja. Padatnya aktivitas 

menuntut mahasiswa dapat mengelola waktu yang efektif dan efisien. Sedangkan 

waktu yang tersedia dalam satu hari hanya 24 jam, dibandingkan dengan kegiatan 

yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa 

harus memiliki agenda pada setiap kegiatan yang akan dilakukannya, sehingga setiap 

kegiatan baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan insidental sebagai mahasiswa dapat 

dikelola dengan baik. 

Mahasiswa telah dibekali pengetahuan tentang manajemen waktu agar setiap 

kegiatan yang dilakukan dapat dikelola dengan baik dengan waktu 24 jam dalam 

sehari. Tetapi pada kenyataannya dilapangan masih ada mahasiswa yang merasa 

terbebani dengan banyaknya kegiatan sebagai mahasiswa baik itu kegiatan rutin 

maupun kegiatan insidental dengan waktu 24 jam dalam sehari yang tidak dapat 

diubah lagi. 
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Uraian latar belakang yang penulis kemukakan merupakan titik tolak penulis 

untuk mengadakan penelitian. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena 

permasalahan yang akan di teliti yaitu tentang Manfaat Penerapan Pengetahuan 

Manajemen Sumber Daya Keluarga (MSDK) Dalam Pengelolaan Waktu Sebagai 

Mahasiswa sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keilmuan yang penulis tekuni 

selama studi di program studi PKK Juruan PKK FPTK UPI.  

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut : Pengetahuan Manajemen Sumber 

Daya Keluarga (MSDK) dalam penggunaan waktu dan kegiatan tampak belum 

diterapkan oleh mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari secara efektif dan efisien. 

2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian pokok dalam menentukan 

problematika dari kegiatan penelitian. Perumusan masalah sangat diperlukan, karena 

dapat memberikan arah kepada keseluruhan rencana dan langkah-langkah yang 

ditempuh dalam suatu penelitian. Dengan demikian permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana mahasiswa menerapkan MSDK dalam 

pengelolaan waktu dan kegiatan sebagai mahasiswa Jurusan PKK FPTK UPI?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh data mengenai 

manfaat penerapan pengetahuan Manajemen Sumber Daya Keluarga (MSDK) dalam 

pengelolaan waktu sebagai mahasiswa jurusan PKK FPTK UPI. 
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2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang Manfaat 

Penerapan Pengetahuan Manajemen Sumber Daya Keluarga (MSDK) dalam 

Pengelolaan Waktu sebagai Mahasiswa Jurusan PKK FPTK UPI, yang mencakup 

pengelolaan waktu produktif, waktu subsistem, waktu antara dan waktu luang terkait 

kegiatan akademik maupun non akademik yang meliputi kegiatan rutin dan 

insidental. 

 

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

baik langsung maupun tidak langsung. Secara khusus penelitian ini memberikan 

manfaat bagi : 

1. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan 

waktu yang dilakukan mahasiswa PKK dalam kehidupan sehari-hari baik yang 

sifatnya rutin maupun insidental. 

2. Penulis, mendapat pengalaman dalam menulis karya ilmiah dalam melakukan 

penelitian.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi dalam skripsi ini diambil dari pedoman penulisan karya 

ilmiah 2012, yaitu:  

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi Uraian latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat/signifikansi penelitian, struktur organisasi. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam 

bidang ilmu yang diteliti dan asumsi. 
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian termasuk lokasi atau 

sampel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, intrumen 

penelitian, tehnik pengumpulan data dan analisis data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang pengolahan dan analisis data. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V berisi tentang saran dan rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat 

ditujukan kepada para pembuat kebijakan dan para pengguna hasil penelitian yang 

bersangkutan. 

 


