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MOTTO 

 

 

Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara 

duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, 

melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup 

untuk meruntuhkan benteng-benteng. 

(2 Korintus 10: 3-4) 

 

 

 

 

God is too wise to be mistaken, 

God is too good to be unkind. 

So, when you don’t understand, 

You don’t see His plan, 

You can’t trace His hand, 

Trust His Heart. 

-Babbie Mason & Eddie Carswell- 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurang tidur pada 

mahasiswa ditinjau dari manajemen waktu. Berdasarkan teori yang sudah  

diuraikan maka peneliti mempunyai hipotesis bahwa ada hubungan negatif 

antara manajemen waktu dengan kurang tidur pada mahasiswa, dimana 

semakin buruk manajemen waktu maka semakin tinggi tingkat kurang tidur 

pada mahasiswa, dan sebaliknya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Alat ukur yang 

peneliti gunakan yaitu dengan skala manajemen waktu dan daftar pertanyaan 

kurang tidur. Uji coba alat ukur dengan melakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Analisis data penelitian ini menggunakan korelasi Product 

Moment. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan rxy = -0,267 dengan p 

= 0,046 (p < 0,05). Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada korelasi 

negatif yang signifikan antara manajemen waktu dengan kurang tidur pada 

mahasiswa, sehingga hipotesis yang telah diajukan diterima. Dimana semakin 

buruk manajemen waktu maka semakin tinggi tingkat kurang tidur pada 

mahasiswa, dan sebaliknya. 
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