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ABSTRAK

Bekerja paruh waktu merupakan fenomena yang tengah berkembang di
Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa. Mahasiswa melakukan pekerjaan paruh
waktu disertai dengan berbagai alasan. Namun dengan pekerjaan paruh waktu yang
dimiliki tentunya akan mempengaruhi kehidupan mahasiswa tentunya di dalam
kegiatan perkuliahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
manajemen waktu, motivasi kuliah, dan aktualisasi diri terhadap prestasi akademik
mahasiswa yang bekerja paruh waktu.

Data di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner
kepada 89 responden yaitu mahasiswa S1 Jurusan Manajemen FEB UNDIP. Teknik
pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen waktu, motivasi
kuliah, dan aktualisasi diri berpengaruh secara positif terhadap prestasi akademik
mahasiswa S1 Jurusan Manajemen FEB UNDIP. Variabel-variabel tersebut
memberikan kontribusi sebesar 67% terhadap variasi yang terjadi pada prestasi
akademik mahasiswa yang bekerja paruh waktu.

Kata kunci : Manajemen waktu, motivasi kuliah, aktualisasi diri, pekerjaan paruh
waktu, prestasi akademik.
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ABSTRACT

Part-time job is a phenomenon that growing in Indonesia, especially for
college student. Many students choose part time job for various reasons. However
while having part time jobs, college life’s of students will affected and also their
academic achievement. This research aims to analyze the influence time
management, study motivation,  self actualization to student’s academic achievement
who have part time job.

The data in this research was collected through questionnaire distributed to
89 respondents, which are undergraduate students from Management Bachelor
Degree in Diponegoro University.  The techniques to testing data is multiple linear
regression analysis.

Results indicates that time management, study motivation, and self
actualization give positive influence to academic achievement of undergraduate
students in Management Bachelor Degree in Diponegoro University who have part
time job. Those variables also give 67% contribution to the variety of  student’s
academic achievement who have part time job.

Keywords : Time management, study motivation, self actualization, part time job,
academic achievement
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1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terus berkembang dan semakin banyak muncul

pandangan bekerja paruh waktu pada pemikiran masyarakat yang ada di

dalamnya, mulai dari remaja, mahasiswa, maupun para orang tua. Para remaja

mengalami perubahan yang signifikan dan terus menerus seperti pubertas,

pencarian jati diri, dan hubungan sosial. Marsh dan Kleitman (2005) menyatakan

bahwa kerja paruh waktu di kalangan mahasiswa merupakan fenomena yang

menyebar di berbagai bagian di negara barat dan mulai berkembang di bagian

negara lainnya, hal ini menyebabkan tingkat tenaga kerja meningkat secara drastis

dari tahun ke tahun. Bekerja paruh waktu merupakan salah satu pilihan dalam

menyiasati biaya pendidikan maupun untuk mengasah kemampuan sambil tetap

melanjutkan pendidikan yang dijalani, menghilangkan stigma negatif kuliah

dengan bekerja, dan perbedaan gender dalam menghadapi dunia pekerjaan

(Webber dan Williams, 2008).

Menurut Putri (2014) banyak mahasiswa mencoba mencari kerja paruh

waktu guna mendapatkan uang tambahan, bahkan beberapa pekerjaan dapat

dilakukan di area universitas. Tak ada bedanya dengan para mahasiswa di kota

Semarang. Mahasiswa yang berasal dariberagam universitas mencari pekerjaan,

seperti teknisi, barista, reporter freelance, Sales Promotion Girl (SPG),

fotografer, atau bahkan profesi yang berhubungan dengan minat dan bakat
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paramahasiswa tersebut.

Bachman (2003) berpendapat pada umumnya bekerja sewaktu kuliah

bukanlah hal yang diwajibkan karena masih di bangku kuliah. Alasan mahasiswa

untuk bekerja pada dasarnya untuk menambah uang saku atau bahkan membantu

keluarga. Bachman juga menambahkan bahwa sekitar sepertiga dari mahasiswa

yang kuliah sambil bekerja melakukan hal tersebut untuk menabung.

Menurut Howieson, et al (2012) saat ini sebagian mahasiswa sadar akan

resiko dari kerja paruh waktu. Namun walaupun sadar dengan resiko tersebut,

dengan bekerja paruh waktu mahasiswa dapat mendapat gambaran lebih luas

tentang hubungan mahasiswa dengan pekerjaannya, komitmen terhadap studi

kuliah mereka, kehidupan sosial, dan peran keluarga. Mahasiwa yang mengisi

waktu luang dengan dengan aktivitas life skills seperti bekerja paruh waktu

terbukti memiliki hasil yang lebih efisien, hal ini ditunjukkan dengan hasil bekerja

paruh waktu yang membuat lebih cepat bertindak dan tepat mengambil keputusan

karena memiliki pengalaman di dunia kerja. Dengan demikian keunggulan berupa

keahlian dan pengalaman dimiliki, hal ini akan memberikan keuntungan setelah

menyelesaikan studi kuliah (Nonis et al., 2006).

Robyn (2009) menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki 3

alasan utama dalam kuliah sambil bekerja, yaitu uang, pengalaman kerja serta

pembiasaan diri terhadap kerja dan lingkungan kerja sesungguhnya. Para

mahasiswa juga menambahkan bahwa dengan bekerja mereka mendapatkan

kesempatan untuk meningkatkan keterampilan menangani pelanggan (customer

service skills), keterampilan dalam bekerja sama (teamwork skills), serta
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keterampilan dalam mengatur sumber daya manusia dan keterampilan

berkomunikasi (skills in people management and communication). Dapat disadari

bahwa keterampilan-keterampilan ini akan memberikan dampak positif bagi

mahasiswa yang bekerja paruh waktu, karena mahasiswa belajar secara langsung

dan mendapatkan gambaran bagaimana bekerja di lapangan pekerjaan

sesungguhnya.

Kemudian dengan seluruh kegiatan bekerja tersebut, muncul kekhawatiran

dimana mahasiswa akan terlena dan melupakan kewajiban studi mereka. Dapat

disadari bahwa mahasiswa yang bekerja akan memiliki waktu berkegiatan yang

lebih terbatas daripada mahasiswa yang tidak bekerja. Rata-rata jam kerja

mahasiswa yang bekerja adalah 5 sampai 8 jam per hari. Tentunya jumlah waktu

berkegiatan yang dimiliki lebih sedikit, sehingga dapat memberikan dampak pada

hasil akademik.

Dundes dan Marx (2006) mengajukan argument bahwa adanya beberapa

faktor yang mempengaruhi kehidupan mahasiswa ketika kuliah sambil bekerja,

yakni efektifitas dalam mengatur waktu kegiatan, motivasi, keinginan mahasiswa

untuk melakukan pembuktian, kehidupan sosial baik dalam lingkungan

universitas maupun luar universitas, serta beban stress yang dimiliki mahasiswa

akibat menjalani dua peran.

Hal ini diperkuat dengan adanya prasurvey yang telah dilakukan kepada

12 mahasiswa Jurusan Manajemen FEB UNDIP Tahun Angkatan 2011-2013 yang

memiliki pekerjaan paruh waktu. Dari hasil prasurvey dapat dilihat bahwa

seluruh responden memiliki dampak akan prestasi akademik dari pekerjaan paruh
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waktu tersebut. Beberapa mahasiswa mendapat peningkatan serta beberapa

mengalami penurunan di bidang prestasi akademik. Dari hasil prasurvey dapat

dilihat bahwa adanya 3 faktor utama yang mempengaruhi IPK mahasiswa yang

bekerja di jurusan S1 Manajemen FEB UNDIP adalah manajemen waktu,

motivasi kuliah, dan aktualisasi diri.

Bekerja paruh waktu dapat menyita waktu mahasiswa dalam berkegiatan

dikarenakan dua peran yang dimiliki, yakni sebagai karyawan dan sebagai

mahasiswa. Akibatnya apabila tidak pandai dalam mengatur waktu maka prestasi

akademik yang dimiliki dapat menurun. Pengaturan manajemen waktu pada setiap

mahasiswa berbeda-beda. Hal ini berdasarkan dari jurusan atau pendidikan yang

mereka ambil. Kemampuan manajemen waktu juga dipengaruhi oleh waktu yang

dimiliki, sikap terhadap waktu, serta bagaimana menggunakan waktu tersebut

(Ozsoy, 2014). Sehingga mahasiswa yang bekerja paruh waktu perlu memiliki

keahlian manajemen waktu yang baik. Tingginya kemungkinan resiko dapat

terjadi dengan adanya pembagian waktu yang tidak seimbang antara proses

belajar dengan kewajiban pekerjaan paruh waktu. Dengan keahlian manajemen

waktu dapat memberikan dampak negatif maupun positif.

Nadinloyi et al. (2012) dan Zhoreh Molaee (2013) membuktikan bahwa

manajemen waktu seseorang dapat dilatih dari hasil penelitian yang telah

dilakukan, bahkan hal ini dapat diterapkan pada mahasiswa yang kuliah dan

bekerja. Mahasiswa dapat meningkatkan prestasi akademik dengan memiliki

keahlian manajemen waktu yang baik. Beberapa penelitian sebelumnya seperti

Zulauf (1999), Pehlivan (2013), Kaushar (2013), Miqdadi et al. (2014), dan
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Nasrullah (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara

manajemen waktu dengan hasil prestasi akademik seorang mahasiswa. Dundes

dan Marx (2006) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen

waktu dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi akademik bagi mahasiswa yang

bekerja paruh waktu. Namun disisi lain, Dalli (2014) berpendapat bahwa

manajemen waktu tidak berpengaruh pada prestasi akademik mahasiswa. Dalli

menambahkan bahwa walaupun dengan manajemen waktu yang baik tingkat

prestasi akademik mahasiswa belum tentu dapat meningkat, tergantung dari usaha

yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dalam meraih prestasi akademik.

Selain manajemen waktu, berdasarkan prasurvey motivasi kuliah juga

menjadi salah satu faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap IPK

mahasiswa. Naitian Wang et al. (2006) mengatakan dibutuhkan tingkat motivasi

yang tinggi agar dapat berhasil dengan apa yang dilakukan seseorang. Motivasi

ini dapat berasal dari dalam diri mahasiswa ataupun dari luar atau lingkungan

mahasiswa tersebut. Agar memiliki motivasi yang tinggi seseorang perlu memiliki

kepercayaan diri yang tinggi pula. Tentunya motivasi setiap individu berbeda-

beda dikarenakan fluktuasi kegiatan yang beragam. Apabila mahasiswa memiliki

motivasi kuliah yang tinggi maka proses belajar dan prestasi akademik mahasiswa

akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila motivasi kuliah seorang

mahasiswa rendah maka proses belajar akan terganggu dan prestasi akademik

dapat menurun.

Street (2001), Tella (2007) dan Amrai et al. (2011) menyatakan bahwa

motivasi kuliah yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap prestasi akademik
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mahasiswa. McInnis dan Hartley (2002) menambahkan dari hasil penelitian yang

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa walaupun mahasiswa memiliki

pekerjaan paruh waktu, mahasiswa cenderung tetap memiliki motivasi yang tinggi

untuk mendapatkan prestasi akademik yang baik.  Namun sebaliknya, Schmidt, et

al. (2006) menyatakan bahwa motivasi kuliah tidak memberi pengaruh apapun

terhadap pencapaian akademik. Didukung oleh penelitian Long et al. (2007)

dimana motivasi kuliah tidak memberikan pengaruh secara konsisten terhadap

pencapaian akademik.

Faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa bekerja selanjutnya adalah

aktualisasi diri. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow (1993)

aktualisasi diri terkait dengan motivasi, hal ini juga didukung oleh penelitian

Wibowo (2012) dan Syauta (2014) bahwa kedua hal ini terkait. Maslow juga

menyatakan bahwa aktualisasi diri merupakan keinginan seseorang untuk

meningkatkan kemampuan setinggi mungkin. Sehingga dapat diartikan bahwa

semakin tercukupi kebutuhan manusia, maka manusia akan terus melakukan

upaya berprestasi melalui aktualisasi diri. Hal ini terjadi pada mahasiswa yang

kuliah dan bekerja, dimana meningkatkan potensi diri dengan menunjukkan

kemampuan kepada dunia merupakan salah satu alasan mahasiswa bekerja (Nonis

et al., 2006). Mahasiswa akan memiliki tingkat aktualisasi diri yang baik dengan

adanya keinginan mengembangkan potensi dalam diri mereka, apabila ditinjau

dengan lingkungan kuliah dan pergaulan mereka (Curran dan Rosen, 2006).

Farhana Wan Yunus et al. (2014) menyatakan bahwa kecerdasan emosional

memberikan pengaruh signifikan terhadap mode on learning, dimana mahasiswa
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yang bekerja memiliki kecedasan emosional dan tingkat aktualisasi diri yang lebih

baik. Dengan demikian mahasiswa akan lebih serius dalam menjalani kegiatan

akademiknya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Kiswandini (2015) bahwa

apabila mahasiswa memiliki aktualisasi yang baik, maka mahasiswa cenderung

tidak melakukan prokrastinasi pada akademik. Dimana mahasiswa tersebut

memiliki keinginan untuk menyelesaikan studi tepat waktu dan juga memiliki

tingkat prestasi akademik yang baik.

Diketahui pada penelitian sebelumnya, aktualisasi diri berpengaruh positif

terhadap prestasi dimana lingkungan manusia tersebut berkembang (Adhani,

2013). Mahasiswa yang bekerja paruh waktu tentunya memiliki keinginan untuk

berkembang di lingkungan akademik maupun pekerjaan. Dundes (2006)

menyatakan dengan adanya keinginan untuk meningkatkan potensi dapat

membantu mahasiswa meningkatkan prestasi akademik walaupun memiliki

pekerjaan paruh waktu. Selain itu Sumantri (2011) juga melakukan penelitian

yang mendukung teori Maslow bahwa aktualisasi diri berpengaruh positif

terhadap prestasi akademik mahasiswa. Dimana mahasiswa tentunya ingin

meningkatkan kemampuan diri yang dimiliki baik di dalam prestasi akademik

maupun dalam pekerjaan paruh waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dilihat bahwa adanya

research gap dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh manajemen waktu,

motivasi kuliah, dan aktualisasi diri terhadap prestasi akademik mahasiswa yang

bekerja paruh waktu. Maka masalah penelitian ini adalah perbedaan temuan riset
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mengenai “Pengaruh Manajemen Waktu, Motivasi Kuliah, dan Aktualisasi Diri

terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa yang Bekerja Paruh Waktu”. Adapun

rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana meningkatkan prestasi akademik mahasiswa yang bekerja

paruh waktu yang dipengaruhi oleh variabel manajemen waktu, motivasi kuliah,

dan aktualisasi diri?

Sedangkan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh manajemen waktu dengan prestasi akademik

mahasiswa yang bekerja paruh waktu jurusan S1 Manajemen FEB

UNDIP?

2. Bagaimana pengaruh motivasi kuliah dengan prestasi akademik

mahasiswa yang bekerja paruh waktu jurusan S1 Manajemen FEB

UNDIP?

3. Bagaimana pengaruh aktualisasi diri dengan prestasi akademik

mahasiswa yang bekerja paruh waktu jurusan S1 Manajemen FEB

UNDIP?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penilitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menganalisis pengaruh manajemen waktu dengan prestasi akademik

mahasiswa yang bekerja paruh waktu jurusan S1 Manajemen FEB

UNDIP.
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2. Menganalisis pengaruh motivasi kuliah dengan prestasi kuliah

mahasiswa yang bekerja paruh waktu jurusan S1 Manajemen FEB

UNDIP.

3. Menganalisis pengaruh aktualisasi diri dengan prestasi kuliah

mahasiswa yang bekerja paruh waktu jurusan S1 Manajemen FEB

UNDIP.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini berhubungan dengan manajemen waktu, motivasi

kuliah, dan aktualisasi diri terhadap prestasi kuliah mahasiswa yang kuliah sambil

bekerja akan memberikan beberapa manfaat. Hal-hal tersebut adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan

komunikasi untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai penelitian di

lapangan serta menjadi sarana pengembangan teori yang didapat di bangku

kuliah.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber

referensi bagi yang membutuhkan. Sehingga dapat dikembangkan  lebih

lanjut pengetahuan mengenai hal-hal sumber daya manusia yang

mempengaruhi kehidupan mahasiswa yang memiliki pekerjaan paruh

waktu.
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3. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada

mahasiswa mengenai mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, ataupun hal-

hal yang berpengaruh terhadap manajemen waktu, motivasi kuliah,

aktualisasi diri, dan prestasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil

bekerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini akan memiliki sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai latar

belakang penelitian, rumusah masalah, tujuan, kegunaan penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memuat landasan teori mengenai manajemen waktu,

motivasi kuliah, aktulisasi diri, dan prestasi kuliah sebagai referensi

untuk penelitian. Serta adanya hubungan antara variabel penelitian,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis

yang diajukan peneliti.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai definisi operasional variabel,

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, serta metode analisis data.
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan analisis data serta membahas hasil

penelitian yang telah dianalisis oleh metode penelitian yang telah

ditetapkan.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan

yang dapat ditarik dari pembahasan dan hipotesis yang telah diuji.

Bab ini juga akan menyampaikan keterbatasan penelitian dan saran

mengenai solusi dari permasalahan serta saran kepada peneliti

selanjutnya.


