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ABSTRAK 

 

 

SUCI WULANDARI. Perbedaan Prestasi Akademik Mahasiswa Yang 

Bekerja Paruh Waktu Dengan Mahasiswa Yang Tidak Bekerja Pada Program 

Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. 

Jakarta: Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jurusan Ekonomi 

Dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2012. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta pada Bulan Februari hingga Juni 2012. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) dan 

dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliabilitas) mengenai perbedaan prestasi 

akademik mahasiswa yang bekerja paruh waktu dengan yang tidak bekerja. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

noneksperimental dengan pendekatan komparatif. Populasi dalam penelitian 

adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

dan  populasi terjangkaunya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi UNJ tahun angkatan 2009 yang berjumlah 204 orang. Dari populasi 

terjangkau tersebut, diketahui jumlah mahasiswa yang tidak bekerja sebanyak 131 

mahasiswa dan mahasiswa yang bekerja sebanyak 54 mahasiswa. Selanjutnya 

didapat jumlah sampel yang akan diteliti sebesar 87 mahasiswa yang tidak bekerja 

dan 36 mahasiswa yang bekerja paruh waktu. 

 

Dalam uji normalitas dengan rumus liliefors pada variabel X1, diperoleh 

nilai Lo terbesar = 0,0976, Ltabel untuk n = 36 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 

0,1477. Ltabel > Lo (0,1477 > 0,0976). Dengan demikian, dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal. Sedangkan, untuk variabel X2, diperoleh nilai Lo terbesar = 

0,0486, Ltabel untuk n = 87 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,0950. Ltabel > Lo 

(0,0950 > 0,0486). Dengan demikian, dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas dengan uji F, 

diperoleh Fhitung = 1,6158 dan Ftabel (0,05; 86/35) = 1,67, sehingga 1,67 > 1,6158 (Ftabel 

> Fhitung). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua sampel dari variabel 

prestasi akademik memiliki data homogen. 

 

Untuk uji hipotesis, berdasarkan hasil perhitungan uji independent-t-test 

menggunakan pooled varian, diperoleh thitung = 3,83, dan dengan dk = 121 dan 

taraf signifikansi (α) 0,05 untuk uji dua pihak maka t0,975 = 1,98, sehingga 1,98 < 

3,83 (ttabel < thitung). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan prestasi akademik yang signifikan antara mahasiswa yang bekerja 

paruh waktu dengan yang tidak bekerja. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan prestasi akademik yang signifikan antara mahasiswa yang bekerja 

paruh waktu dengan yang tidak bekerja. 
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ABSTRACT 

 

 
SUCI WULANDARI. The Different Academic Achievement Of Part-time 

Worker Students and Non-Worker Students at Economics Education Study 

Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta. Skripsi, Jakarta: 

Concentration in Office Administration Education, Study Program of Economics 

Education, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, 

State University of Jakarta, 2012. 

 

The research healed at Economics Education Study Program, State 

University of Jakarta on February until June 2012. The purpose of this research 

is to get a right knowledge (authentic, exact, valid) and trustable (reliable, and 

based on reality) about the difference of academic achievement between part-time 

student and non-worker student. 

 

The method of this research is non-experimental method with comparative 

approach. The population in this research is all of the economics education study 

program, state university of Jakarta students and the reach population research 

was student of the economics education study program in the years study of 2009  

with total 204 students. From that reach population, known 131 non-worker 

students and 54 part-time students. And then the count for sampling used was 87 

non-worker students and 36 part-time students. 

 

In normality experiment with lilliefors formula for variable X1, gets Lo max 

= 0,0976, Ltable for n = 36 with significant value 0,05 is 0,1477. Ltable > Lo (0,1477 

> 0,0976). So, can be concluded that the data is distributed normally. Beside, for 

variable X2, gets Lo max = 0,0486, Ltable for n = 87 with significant value 0,05 is 

0,0950. Ltable > Lo (0,0950 > 0,0486). So, can be concluded that the data is 

distributed normally. Next, based on the value of homogeny experiment with F 

experiment, gets Fcount = 1,6158 and Ftable (0,05; 86/35) = 1,67, so 1,67 > 1,6158 

(Ftable > Fcount). From all of this, can be concluded that both of sample from 

academic achievement variable had homogent data. 

 

For the hypothesis, based on the value of independent-t-test using pooled 

varian, gets tcount = 3,83, and with dk = 121 and significant value (α) 0,05 for two 

tail test then t0,975 = 1,98, so 1,98 < 3,83 (ttable < tcount). From all of this, can be 

concluded that there is a different academic achievement of part-time worker  

students and non-worker students. 

 

Following from this research, the conclusion is there was the difference of 

academic achievement between part-time students and non-worker students. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO 

 

 

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku, kakak, 

saudara, sahabat serta orang-orang yang aku sayangi .  

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 
 

~ berjagalah untuk hal yang terburuk 

~ berharaplah untuk hal yang terbaik 

~ bersiaplah untuk apapun yang akan datang, dan… 

~ jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, 

Karena waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang 

menunggu… 
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