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This study aimed to determine the effectiveness of providing time management assistance. to
reduce the intensity of tardiness in 7th grade female students. This research is an
experimental study with a single subject research. Interventions were carried out on research
subjects and parents. Intervention by accompanying the subject in managing the time of daily
activities clearly and in writing, while the subject of intervention in parents is
psychoeducation. Interventions conducted on the subject were done in 4 sessions with each
session carried out for 60 minutes where in the first session the subject was given an
explanation of the importance of time management, in the second session the subject was
asked to detail the important daily activities and must be carried out and determine the time
at each activity, in the third session the subjects were asked to evaluate related matters that
did not support the fulfillment of the specified time management and the things that might be
done to keep doing activities in accordance with the time specified and for the fourth session
the subjects were asked to evaluate the entire intervention process and conclude with regard
to its effects. The intervention that was carried out to parents was carried out 1 time with a
duration of 30 minutes. The result of the intervention is that the research subject can manage
the time of daily activities more clearly and in writing so that he can follow the set time. In
the subject's parents, the subject's mother understood more about the subject's problems and
needs so that the parents paid more attention to the subject and determined someone to bring
the subject to school at the designated time. From the interventions carried out, there are
changes in the way of thinking and attitudes towards the subject and parents of the subject
which are expected to reduce the intensity of the subject's lateness to school.

P ENDAHULUAN
Penyelenggaraan pendidikan memiliki beberapa tujuan, seperti melatih kemampuan siswa dalam
bersosialisasi, mempelajari tata krama yang berlaku dalam lingkungan sosialnya serta membangun
tanggungjawab dalam menjalankan tata tertib yang ada. Tata tertib di sekolah bertujuan untuk
membantu terlaksananya program sekolah dan meningkatkan tanggungjawab pada diri siswa agar
mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota
masyarakat [1]. Tata tertib dibuat untuk dijalankan dan dipatuhi oleh semua anggota sekolah mulai
dari kepala sekolah, guru, staff, dan para siswa. Jika tata tertib ini dilanggar maka akan ada sanksi
atau hukuman yang diberikan [2]. Pelanggaran terhadap tata tertib memang banyak dijumpai di
sekolah sekolah yang umumnya dilakukan oleh para siswa. Tarmidzi [2] menjelaskan bahwa
pelanggaran adalah tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten yang akan
menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan
siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Salah satu pelanggaran umum di sekolah adalah siswa
yang datang terlambat ke sekolah. Perilaku terlambat merupakan pelanggaran yang ringan, namun
jika hal tersebut tidak di atasi dengan baik, maka akan timbul beberapa permasalahan seperti
berdampak negatif pada perkembangan dan prestasi belajar siswa [2]. Keterlambatan pada siswa
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sifat bermalas-malasan,
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kurangnya motivasi terhadap materi yang diberikan dan kebiasaan melamun. Faktor eksternal
dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan suasana di sekolah [3],[4].
Di SMP X, terdapat siswa kelas 7 berinisial Z yang berjenis kelamin perempuan memiliki intensitas
keterlambatan yang lebih sering dibandingkan dengan teman-temannya dimana keterlambatan ratarata yang dilakukan dilakukan oleh Z 5 kali dalam satu bulan. Berdasarkan dari data awal yang
diperoleh dari guru BK, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Z
terlambat ke sekolah. Faktor internal yaitu Z yang bangun terlalu siang dan faktor eksternal yaitu
kemacetan lalu lintas yang terjadi pada pagi hari saat hendak pergi ke sekolah.
Berdasarkan dari faktor-faktor yang ada, manajemen waktu yang kurang baik pada diri Z serta
lingkungan keluarga yang kurang mendukung sehingga Z memiliki permasalahan terkait dengan
keterlambatan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
efektivitas pemberian pendampingan menejemen waktu (time management) pada Z.
Time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas
sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan produktivitas [5]. Time management dilakukan dengan mengatur waktu untuk
menyelesaikan tugas secara lebih efektif dan efisien.
Fischer dalam Gea [6] menjelaskan bahwa pengembangan dan penerapan time management
hasilnya tidak selalu kelihatan pada tahap awal penerapannya, namun dengan penerapan yang
konsisten, hasilnya bisa sangat mengagumkan. Oleh karena penting untuk membuat capaian hasil
di masa depan dalam time management yang dibuat kini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
dalam waktu yang jauh ke depan.
Gea [6] menjelaskan bahwa Scott menekankan pada satu tantangan mendasar time management
yang efektif yaitu memahami perbedaan antara “urgent” dan “important”, “mendesak” dan
“penting”. “Mendesak” sendiri tidak membuat tugas itu penting. Hal “penting” itu terkait dengan
prinsip pribadi.
Konsep dasar time management adalah penggunaan waktu secara efisien dalam merealisasikan
pengerjaan suatu tugas. Para ahli percaya bahwa beberapa hal berikut penting dipertimbangkan
dalam perancangan time management yang bagus, yaitu :
1. Memprioritaskan tugas-tugas penting, dan didasarkan atas sumber daya yang tersedia.
2. Mengembangkan perencanaan dan menggunakan waktu yang tersedia dengan cara
seefisien mungkin.
3. Memantau penyimpangan-penyimpangan dan gangguan yang terjadi yang mengganggu
jalannya pekerjaan sesuai jadwal.
4. Mengembangkan efisiensi dan mengurangi tekanan atas jadwal yang telah dibuat.
Pandangan Covey [7] tentang perbedaan antara penting dan mendesak. Kedua hal itu (“penting”
dan “mendesak”) membentuk 4 kuadran dengan ciri khas masing-masing. Kudran I berkaian
dengan hal-hal penting dan juga mendesak; kuadran II berisi hal-hal penting tapi tidak mendesak;
kuadran III berisi hal-hal tidak penting namun mendesak; dan kuadran IV berisi hal-hal tidak
penting dan juga tidak mendesak. Figure 1 [7]
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Figure 1. Kuadran Penting dan Mendesak

Setelah seseorang menentukan apa saja yang termasuk dalam hal yang penting dan tidak penting
serta mendesak dan tidak mendesak. Orang tersebut haruslah mengalokasikan waktu untuk hal
tersebut dimana sebuah pengelolaan waktu yang tergolong bagus ketika kita mengalokasikan
waktu kita sebanyak 60% untuk Kuadran II, 20% untuk Kuadran I, sisanya 15% untuk Kuadran III
dan 5% untuk Kuadrant IV. Ada juga yang berhasil menjalankan penggunaan waktu mereka 75%
untuk Kuadran II dan 15% untuk Kuadran I, sisanya untuk Kuadran III dan IV dimana hal tersebut
menuntut disiplin diri yang tinggi, dengan hasil yang tentu jauh lebih baik [6].
Setelah perencanaan dibuat, penting bagi seseorang untuk melakukan proteksi agar apa yang
direncanakan dapat berjalan dengan baik, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan
pengkondisian lingkungan yang sekiranya dapat menghambat jalannya rencana yang telah dibuat
dimana perencanaan dan pelaksanaan time management yang baik akan berhubungan langsung
dengan kinerja dan kepuasan serta dapat mengurangi kekhawatiran dan kecemasan yang
seringkali terjadi pada diri seseorang berkaitan dengan time management yang buruk [6].

M ETODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian ini
menggunakan subjek penelitian tunggal atau single subject research. Partisipan dalam penelitian
ini adalah Z sebagai subjek penelitian dan orang tua subjek. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah mengamati perilaku yang tampak pada subjek penelitian selama proses belajar
mengajar dan pada waktu istirahat di sekolah. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian,
orangtua dan guru untuk mendapatkan gambaran terkait keterlambatan yang terjadi dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tata tertib
sekolah dan daftar keterlambatan siswa.
Berdasarkan dari data yang diperoleh, peneliti kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus
dilakukan sebagai bentuk intervensi. Intervensi dilakukan kepada Z sebagai subjek penelitian dan
orangtua subjek. Intervensi dengan mendampingi subjek dalam mengatur waktu kegiatan seharihari secara jelas dan tertulis, sedangkan pada orangtua subjek intervensi yang dilakukan adalah
psikoedukasi. Intervansi yang dilakukan kepada subjek dilakukan sebanyak 4 sesi dengan masingmasing sesi dilakukan selama 60 menit dimana pada sesi pertama subjek diberikan penjelasan
mengenai pentingnya time management, pada sesi kedua subjek diminta untuk merincikan
kegiatan sehari-hari yang penting dan harus dilakukan dan menentukan waktu pada masing-masing
kegiatan, pada sesi ketiga subjek diminta mengevaluasi terkait hal-hal yang tidak mendukung
pemenuhan time management yang ditentukan dan hal-hal yang mungkin dapat dilakuan untuk
tetap melakukan kegiatan sesuai pada waktu yang telah ditentukan dan untuk pada sesi ke empat
subjek diminta untuk mengevalusi keseluruhan proses intervensi dan menyimpulkan terkait dengan
pengaruhnya. Intervensi yang dilakukan kepada orangtua dilakukan sebanyak 1 kali dengan durasi
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selama 30 menit.

H ASIL DAN P EMBAHASAN
Berdasarkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh hasil bahwa terdapat faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi Z seringkali terlambat ke sekolah. Faktor internal
berupa Z yang tidak memiliki waktu yang jelas untuk melaksanakan kegiatannya. Z tidak mengatur
waktu bangun dari tidurnya, Z yang lama dalam bersiap-siap ke sekolah, Z yang mengerjakan PR
pada pagi hari sebelum berangkat sekolah, Z juga memiliki jadwal tidur malam yang tidak
menentu. Faktor eksternal yang mempengaruhi Z terlambat ke sekolah adalah komunikasi antar
anggota keluarga terkait sekolah Z yang kurang baik dan kemacetan lalu lintas pada pagi hari.
Pada saat Z menerima hukuman karena terlambat, Z cenderung untuk melakukan penerimaan dan
tidak terbuka kepada keluarganya terkait dengan apa yang ia pikirkan dan ia rasakan sehingga
keluarga tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi pada diri Z dan hal yang dapat
membantunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Setelah intervensi yang dilakukan kepada Z sebagai subjek penelitian dan orangtua subjek
diperoleh hasil sebagai berikut: Figure 2

Figure 2. Perubahan Pada Diri Target Intervensi

Dari intervensi yang dilakukan, terdapat perubahan cara berfikir dan sikap pada diri subjek dan
orangtua subjek yang diharapkan dapat mengurangi intensitas keterlambatan subjek ke sekolah.
Pada diri subjek mulai tumbuh perasaan tidak menyenangkan saat hukuman diberikan kepadanya.
Adanya pendampingan manajemen waktu yang secara rinci dan tertulis membuat subjek lebih
mudah untuk menjalankan kegiatan sehari-hari secara efektif. Selain itu, subjek sudah mulai berani
mengungkapkan hal-hal yang ia pikirkan dan ia rasakan.
Orangtua subjek lebih memahami permasalahan yang terjadi kepada subjek di sekolah dan
menentukan sikap terkait dengan bantuan yang diberikan untuk mengurangi atau mengatasi
permasalahan terkait dengan keterlambatan ke sekolah.

K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intervensi yang telah
dilaksanakan kepada klien memberikan hasil yang cukup baik dimana subjek penelitian sudah
mendapatkan perubahan cara berfikir dan sikap setelah adanya pendampingan manajemen waktu.
Dalam hal ini, intervensi yang telah diterapkan dapat dikatakan cukup baik dan sesuai dengan
tujuan intervensi yaitu klien dapat mengatur waktunya dengan baik. Hasil intervensi kepada
orangtua juga memberikan hasil yang cukup baik. Orangtua lebih memahami permasalahan yang
terjadi kepada subjek di sekolah dan menentukan sikap terkait dengan bantuan yang diberikan
untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan terkait dengan keterlambatan ke sekolah.
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