
IDENTIFIKASI HAMBATAN MAHASISWA PKS DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI 
Oleh Sri Waluyanti, Djoko Santoso dan Zamtinah 

UNSPECIFIED IDENTIFIKASI HAMBATAN MAHASISWA PKS DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI Oleh Sri 
Waluyanti, Djoko Santoso dan Zamtinah. [Research] 

Full text not available from this repository. 

Abstract 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hambatan yang dihadapi mahasiswa PKS angkatan 
1995/1996 dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Penelitian ini dipandang perlu mengingat peran ganda 
mereka disamping mahasiswa mereka juga guru yang aktif mengajar, sebagian besar mereka juga telah 
berkeluarga serta mempunyai peran aktif dalam kehidupan masyarakat. Populasi penelitian adalah mahasiswa 
PKS jurusan Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY. Metide dan teknik pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan angket tertutup untuk melihat kecenderungan hambatan yang dihadapi dan angket terbuka untuk 
mengungkapkan jalan keluar yang mereka tempuh. Instrumen terdiri dari 7 aspek internal dan eksternal 
mahasiswa, yang meliputi hambatan akademis dan hambatan non akademis. Dari instrument pertama aspek 
internal berkaitan dengan penguasaan metodologi penelitian (α=0,9642), instrument kedua hambatan eksternal 
dukungan keluarga dan masyarakat (α=0,7608), instrument ke – 3 hambatan eksternal berkaitan dengan 
lingkungan kampus dan tempat kerja (α=0,8842), istrumen ke-4 hambatan eksternal berkaitan dengan interaksi 
mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademis (α=0,7814), instrument ke-5 hambatan eksternal berkaitan 
dengan dukungan antar mahasiswa (α=0,8811), instrument ke-6 hambatan eksternal berkaitan dukungan 
referensi (α=0,7819), dan instrument ke 7 hambatan eksternal berkaitan dengan optimalisasi fasilitas (α=0,7778). 
Hasil pengukuran dideskripsikan dan dicari kecenderungannya, untuk selanjutnya dikatagorikan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hambatan internal, mahasiswa berkaitan dengan pengguasaan metodologi 10% pada 
tingkatan hambatan tinggi, 53,3% sedang dan 36,6% rendah. Dalam hal dukungan keluarga 16,7% hambatan 
tinggi, 46,7% sedang dan 36,6 % rendah. Berkaitan dengan hambatan interaksi mahasiswa dan dosen 
pembimbing PA 10% tinggi, 76,7% sedang dan 13,3 % rendah. Untuk hambatan eksternal berkaitan dengan 
dukungan antar mahasiswa 60% dukungan tinggi dan 40% sedang. Untuk dukungan referensi 6,7% tinggi, 
76,7% dan 16,6% rendah. Secara menyeluruh diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hambatan yang berarti 
dalam penyelesaian tugas akhir skripsi. Hambatan terbesar adalah kurangnya motivasi diri mahasiswa. Hal lain 
yang terungkap dalam penelitian ini adalah rendahnya kepedulian dosen PA terhadap penyelesaian studi 
mahasiswa. Bahkan terdapat persepsi mahasiswa peran dosen PA hanya sebatas daftar ulang.  
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