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IDENTIFlKASI FAKTOR·FAKTOR PENDUKUNG MAHASISWA 
DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN DI PROGRAM STUDI 

PGSD PENJAS DI FIK UNY KAMPUS WATES 

Oleh: 
Sriawan, F. Suharjana, Septa Triyanta, dan Ana Praselya 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tahun 2013 ini FlK UNY mendapatkan ijin 
membuka Prodi PGSD Penjas, dan sek.arang sedang dalam pembenahan untuk akreditasi, 
sehingga sangat perlu pembcnahan di segala bidang, serta belwn diidentifikasinya faktor-foktor 
penduk.ung mahasiswa dalam mcnikuti pendidikan di Program Studi PGSD Penjas di kampus 
UNY Wates. 

Metode dalam peoelitian ini adalah survei, popu!asinya mahasiswa PGSD Penjas kampus 
Ycgya angkatan 2010, 2011, dan 2012, yang berjumluh 240 mahasiswa, teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposif sampling atau sampling pcrtimbangan, sengan jumlah sampel 
199 mahasiswa (83%). lnstrumen untuk pengumpulan data menggunakan ang.kel uutuk mencari 
faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidiken di prodi PGSD Penjas FIK UNY 
kampus Yogya yang melipu!i: faktor akademik terdiri dari indikator kurikulwn, dosen. 
mabasiswa, layanan akademik, serta sarana-pmsarana, dan faktor non-akademik terdiri dari 
indikator keluarga, masyarakat, ling.kungan kampus, tempat tinggal, serta sosial budaya. Uji 
coba instrumen dilakukan terhadap mahasiswa PGSD penjas kampus Yogya scbanyak 30 
mahasiswa dan dari 84 butir pemyataan semuanya valid, dengan koefisien reliabilita Fektor 
akademik 0,762 dan non-akademik 0,764. Teknik analisis data menggimakan deskriptif 
kuantitatif yang dituang.kan dalam bentuk persentase. 

Hasil penditian adalah: Faktor Akademik dan Non-Akademik bagi mahasiswa tingkat 
dulrungzumya "Tinggi" mencapaj 59,30% dengan rerata 226,84. Faktor Abdemik ting)cat 
dulrurigannya "Tinggi" mencapai 59.)3% dengan rerata 133,44 meliputi: Faktor Kurikuhun 
dukungannya ''Tinggi" (61,31%), Faktor Dosen duku.ngannya "Sangat Tinggi" (65,83%), Faktor 
Mahasiswa dukungannya "Tinggi" (49,25%), Faktor Layanan Akademik dukungannya .. Sangat 
Tmggi" 60,80'/e), dan Faktor Sarana Prasanu>.a dukungannya "Sangat Tinggi" (62,81%). Faktor 
Non·Akademik tingle.at dukunganuya "Tinggi" mencapai 56,78% dengan rcrata 133,41. 
Meliputi: Faktor Keiuarga dukungannya "Sangat Tinggi" 63,32%, Faktor Masyarakat 
dukungannya "Sangat Tinggi" 6:l,81%), Faktor Lingh.ngan K.unpus dukungannya "'Tinggi" 
(38,69'/e), Lingkungan Tempat Tmggal" dukungannya "Sangat Tinggi" (62,31��). dan Fllktor 
Sosial Budaya dukungannya "Sangat Tinggi" (85,43). 

Kata Kunci: faktor, pendukung, mahasiswa, pendidikan, dan PGSD Penjas. 



BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latu Bel•k.ang Masalah 

Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sckolah Dasar Pcndidikan Jasmani 

(PGSD Penjas) di Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 

pada tahun 2013 ini telah mendapatkan ijin penyelenggaraan peodidilcan SI oleh 

Ditjen Dikti. Semenjak tahun 1991 PGSD Penjas mulai diselenggarakan dan 

menjadi bagian dari Jurusan Pendidikan Olahr:tga (POR) yaitu Program Studi D 

II PGSD Penjas. Seiring dengan perkembangan jaman dim.an.a semua guru di 

semua jenjang pendidikan wajib berijasah setara SI, maka jurusan Pendidikan 

Olahraga Fakultas Umu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 

menyelenggarakan Program SJ Penjas konsentrasi guru sekolah dasar. Baru pada 

tahun 2013 ini Jurusan Pendidikan Olahraga mendapatkan ijin membuka Program 

Studi SI POSD Penjas. 

Prodi PGSD Penjas dan Prodi Pendidikan Jasmani Keschatan dan Rckrcasi 

(P JK.R) merupakan dua prodi yang ada pada jurusan POR bersama dengan 

jurusan---lain yaitu Pendidikan Kcpelatihai'i Olahraga {PKO), dan Umu Kcscbatan 

Olahraga (!KORA) yang dipaywigi oleh Falrultas llmu Keolahragaan Univeraitas 

Negeri Yogyakarta. Animo ca.Ion mahasiswa yang ingin rnasuk ke PGSD Penjas 

sangat banyak, ru:mun karena daya tampung sangat terbatas, maka uctuk tahun 

2013 ini Prodi POSD Pcnjas yang ada di Kampus Yogyakarta dibatasi hanya satu 

kelas yaitu 45 mahasiswa, tahun 2012 satu kc las. 

Pelaksanaan Pembclajaran untulc teori maupun praktik bagi mahasiswa 

PGSD Penjas menggunakan saran.a dan prasarana yang sama dengan mahasiswa 

dari Prodi lain. Walaupun tempat cukup banyak, namun karena mahasiswa yang 



menggunakan juga banyak, kadang kesulitan juga untuk menggunakan tempat. 

Belum lagi le.arena kesibukan dosen yang begitu padat tidak jarang dosen 

memindah jadwal kuliah sehingga bukan dosen yang menyesuaikan dengan 

jadwaJ tetapi jadwal yang harus menyesuaikan dosen. Demilcian pula kadang 

mahasiswa harus melaksanakan perkuliaban praktik lapangan berdampingan 

dengan kelas lain. Belum lagi tidak jarang dosen maupun mahasiswa yang harus 

berhubungan dengan petugas piket untuk keperluan perlengkapan perkuliahan 

tidak bisa le.arena petugas tidak ada di tempat. Hal scmacam inilah yang kadang 

menjadikan kendala daJam pelaksanaan perkuliahan. Pennasalahan lain adalah 

tidak jarang mahasiswa yang rumah orang tuanya cukup jauh namun tidak kost di 

dekat kampus. 

Kualitas pendidikan di Prodi PGSD Penjas selalu diupayakan agar dapat 

terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pembenahan di semua bidang selalu 

diupayakan baik bidang akademis maupun non akademis. Status Prodi PGSD 

Penjas yang barn saja mendapatkan ijin penyelenggaraannya oleh Ditjen Dikti 

harus segera d.isikapi dengan sebaik-baiknya secara cepat dan cermet, terutama 

untuk keperluan akreditasi. Jangan sampai Prodi yang baru ini mendapat nilai 

akreditasi jelek, sehingga ale.an menjadi kurang bennakna apa yang sudah lcita 

diusahakan selama ini. 

Keberhasilan dari Prodi PGSD Penjas di FIK UNY tentu tidak terlepas dari 

banyak hal yang mendukung, baik yang bersifat ak::w:iemis maupun non-akademis. 

FJK UNY sud.ah berusaha mengupayukan daya pendukung untuk akademis 

maupun non-akademis agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan 

sebaik-baiknya sehingga tujuan dari pelaksanaan pendidikan khususnya Prodi 

PGSD Penjas dapat tercapai dengan beik. Walaupun demilcian input mahasiswa 

' 



juga akan mempcngaruhi pencapaian suatu pendidikan selain proses yang 

dilaksanakannya. 

FlK khususya Prodi PGSD Penjas sudah berupaya dengan sebaik-baiknya, 

namun tentu masih ada hal-hal yang perlu dibcnahi demi untuk memajukan 

prestasi dari mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Prodi PGSD Penjas. 

Prodi sclalu bcrusaha mengedepankan pelayanan kepada mahasiswa agar 

mahasiswa mendapatkan Jayanan yaag sebaik-baiknya. Penelitian ini diupayakan 

untuk mengetahui faktor-faktor pcndukung mahasiswa daJam mengilruti 

pcndidilcan di Prodi PGSD Penjas, dengan harapan dapat dipakai sebagai 

masukan bagi Prodi untuk pembcnanah kekurangan-kekurangannya, agar 

selanjutnya menjadi semekin baik. 

B. ldentiflkasi MHalab 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalab yang ada yaitu: 

I. Mahasiswa PGSD Penjas belum semuanya dapat menyelesaikan studi tepat 

walctu. 

2. Belum dlketahuinya faktor-faktor pendulcung mahasiswa dalam mengikuti 

pendidikan Ji Prodi PGSD Penjas FIK UNY. 

3. Sarana dan prasarana untuk pclliksanaan pcmbelajaran ba.ik teori maupun 

praktik kadang tidak sesuai dengan karakter mata kuliab. 

4. Jadwal mengajar yang disesuaikan deugan kesibukan dosen. 



C. Batasan Masalab 

Mengingat permasalahen yang cukup luas, dan agar permasalahen dalam 

penelitian ini dapat fokus, maka penelitian ini dibatasai pada permasalahan faktor 

faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas 

FIK UNY Kampus Yogyakarta tahun 2013. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifiicasi dan batasan masalah yang ada, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: "Faktcr-faktor epa 

saja yang mendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Prodi PGSD 

Penjas FIK UNY Kampus Yogya.lrarta tahun 2013". 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yeng 

mendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidika.n di Prodi PGSD Penjas FIK 

UNY Kampus Yogyakarta tahun 2013. 

F. Manfaa! Penelitian 

Penditian ini diharapkan dapat bennrutfaat: 

I. Secara teoritis a1can :,Cnnanfoat untuk pengembangan kbasanah pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang dapat mendukung mahasiswa da1am mengikuti 

, · pendidikan di Perguruan Tinggi. 

2. Secara praktis: 

4 



a. Bagi mahasiswa, dapat mengctahui faktor-faktor pcndukung daJam 

mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas sehingga dapat 

mengantisipasinya kekwangan-k.ekurangannya. 

b. Bagi Prodi, Jurusan dan Fakultas, da.pat dipergunakan sebagai masuk:an dari 

kelebihan maupun kekurangan yang ade, sehingga ke depannya dapat 

diad3kannya pembe.Rllhan. 



BABll 
KAJlAN PUST AKA 

A. lujian Teoretik 

I. Hakikat Faktor Peodukung 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu 

pendidikan, scperti dikemukakan oleh Supandi (1991: 11) bahwa faktor yang 

menunjang pelaksarul:m kegiat.an belajar adalab faktor metode, media, ruang 

belajar dan tenaga pcngajar. Sedangkan menurut M. Entang (1985: 13) bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan bclajar antara lain: kelemahan fisik, 

kelemahan mental, kelemahan emosional, dan kelemahan akibat sikap yang saJah. 

Hal senada juga dikemukakan olch Dakir (1994: 164) bahwa hambatan atau 

keterlambatan studi scseorang dikarcnakan oleh individu yang bersangkutan, 

pembimbing, killikulum, sarana dan prasarana, lingk:ungan dan tujuan. 

Program Studi diwajibkan membuat dan melapodcan data evaluasi diri demi 

perkembangan dan kcmajuan Program Studi itu sendiri, demikian pula Prodi 

PGSD Penjas HK UNY. Evaluasi diri adalah upaya sistematik untulc 

menghimpun dun mengelcle data (fakta clan infonnasi) yang handal dan sahih, 

sehingga dapat disimpullcan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan 

tindakan manajt:men untuk mcngdola kelangsungan lembaga atau Program Srudi 

serre sebagai dasar rcncana pengembangan (Ditjcn Dikti, 2006; S). Data-data 

yang diperl:i.kan untuk cvaluasi diri wituk prodi meliputi: 

a. Eligibilitas, intcgra.si, visi, misi, sasaran clan tujuan 

b. Kemahasiswaan 

c. Dosen clan tenaga penunjang 

d. Kurikulutn 

6 



e. Sarana dan prasarana 

r. Keuangan dan pendanaan 

g. Tatapamong 

h. Pengelolaan program 

,. Proses pembelajaran 

j. Suasaoa akademik 

k. Sistelll infonnasi 

I. Si stem jaminan mutu 

m. Lulusan 

n. Penelitian. publikasi, rugas ak.hir mahasiswa, pengabdian pada 

mnsyarakat, clan kcluaran lainnya. 

Perkembangan dan permasalahun yang dihadapi sesuai dengan buku 

Pedoman Evaluasi Diri Program Studi PGSD Penjas dikelompokka.n menjadi dua 

aspek, yaitu: 

a Aspck Akademilc, mel..iputi: 

I) Pcndidikan 

2) Perltlitian 

3) Pengabdian masyarakat 

b. Aspek Manajemen (Non·Akademik), meliputi: 

I) Kcuangan 

2) Sumher daya ntanusia 

3) Fasiiitas 

Akademik artinya bersifat akademis, sedangkan akademis artinya mengenai 

(berhubungan dengan akademi; bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan; 

bersifat teori; tanpa arti praktis yang langsung (Oepdikbud, 1998: 15). Fajar 
7 



a. Tenaga adntinistrasi 

b. Masyru-ak:at linglrungan kampus 

c. Kcluarga 

d. Keuangan 

• 

• 

(2002: 5) menyatakan bahwa aksdemik dapat dimaknai sebagai kondisi dirnana 

seseorang dapat menyampa.ik.an dan mcoerima gagasan pcmikiran dan ilmu 

pengctahuan sekaligus dapat mengujinya secara be bas, jujur, tcrbuka, dan le\uasa. 

Terdapat bcrbagai macam kegiatan akademik yang d.ijalankan di suatu lembaga 

pendidikan di sckolah maupun pergwuan tinggi meliputi: tugas-tugas yang 

d.isusun dalam program pcrkuliahan, seminar, praktikum, kuliah kcrja nyata, 

praktik kcrja Japangan, penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Kegiatan 

tcrsebut diselcsaikan dalam jenjang waktu yang tclah ditctapkan dalam suatu 

lembaga pcndidikan terkait. Faktor akadcmis berarti Iaktor-faktor yang 

bcrhubungan langsung dengan proses pcmbclajaran di Prodi PGSD Penjas yang 

rncliputi: 

a. Mahasiswa 

b. Kurilrulwn 

c. Dosen/tenaga akademik 

d. Ruang Kuliah 

e. Lapangan untuk praktik 

f Pcrpustakaan 

g. Media 

Non artinya tidak; bukan (Depdikbud, 1998: 692). Faktor Non·Akadcmis 

berarti faktor-faktcr yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

pembclajaran di Prodi PGSD Penjas yang meliputi: 



e. Tempat tinggal 

f. Sosial budaya 

Dapat disimpulkan bahwa faktor peng.hambat mahasiswa dalam mengikuti 

pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY dikelompokkan menjadi dua yaitu 

faktor akademik dan faktor non-akademik. Faktor akademik meliputi: kurikulum, 

dosen, mahasiswa, layanan akademik., serta sarana dan prasarana. Faktor non· 

akademik meliputi: keluarga, masyarakat, lingkungan kampus, tempat tinggal, 

dan sosial budaya. 

a. F aktor Akademik. 

I) Kurikulum 

Kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan 

proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tangguug jawab lembaga 

pendidikan beserta staf pengajamya (S. Nasution, 2010: 5). Sedangkan 

Slameto (2010: 65) menyatakan bahwa kurikulum menyajikan bahan ajar 

agar peserta didik menerima. menguasai dan mengembangkan bahan ajar 

itu, sehingga bahan ajar itu mempeogaruhi belajar peserta didik. Kurikulum 

yang kurang baik akan berpengaruh kurang baik pula terhadap hasil belajar, 

misalnya kurikulum yang terlalu padat diluar kemampuan peserta didik, 

tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatian peserta didik. Kurikulum 

Prodi PGSD Penjes terdiri atas lrurilrulum institusional dan kurikulum inti. 

Kurikulum institusionsl terkait dengan bahan kajian yang merupakan ciri 

khas perguruan tinggi yang bersangkutan, sedangkan kurikulum inti terkait 

dengan kelompok bahan kajian yang harus dicakup dalam suatu program 

studi PGSD Penjas yar.g dirumuskan dalam berbagai mata kuliah sebagai 

ciri khas program studi. Untuk mencapai kompetensi lulusan program studi 
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perlu ditentukan kelompok bahan kajian. Dari bahan kajian itu dirumuskan 

nama mata kuliah sebagai materi kajian beserta bobot satuan lcredik 

semester (SKS) yang siap diinteraksilcan melalui proses pembelajaran. Mata 

kuliah-mata kuliah yang disusun dapat dikategorikan ke dalam kegiatan 

teori (T) sebesar 58,33% - 63,89'1/o, prakli (P) sebesar 30,56% - 36,81 %, 

dan lapangan (L) sebesar 4,17% - 6,94%. Jumlah SKS untuk jenjang SI 

PGSD Penjas adalah 144 SKS. Untuk dapat menyelesaikan jenjang 

pendidilcan dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu melalui tugas akhir 

sk:ripsi (f AS) clan tugas akhir bukan skripsi (f ABS} (K.urikulum Prodi 

PGSD Penjas FIK UNY, 2009: 4-5). 

2) Dosen 

Keberhasilan perubelajaran sebuah pendidtk:an di perguruan tinggi turut 

dipengaruhi oleh kualitas dosennya, sedangkan kualitas dosen itu meliputi: 

a) Efektifitas pengajaran 

Menurut Slameto (2010: 92-95) bahwa keefektifan seorang pendidik 

atau dosen dalam konteks perguruan tinggi dalam melaksanakan 

pembelajaran harus memiliki syarat antara antara lain: 

b) Dosen harus menggunakan banyak metode pada waktu memberi kuliah 

agar penyajian bahan dapat lebih menarik. 

c) Dosen perlu mempertimbangkan perbedaan individual dari mahasiswa, 

tidak cukup hanya menggunakan pembelajarM klasilral saja, karena 

masing-masing mahasiswa mempunyai perbedaan dari bebempa segi. 

d) Dasen akan mengajar efeklif bila selalu membuat perencanaan 

perkuliahan sebelum mengajar. 
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e) Pcngaruh doscn yang sugcstif perlu diberikan pula kepada mahasiswa 

agar mem.acu untuk lebih giat belajar. Doscn perlu memberikan pujian 

yang positif agar mahasiswa memiliki sikap yang positif pula. 

f) Dosen harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di sckolah 

yang bertujuan untuk mengen.i kebutuhan mahasiswa yang sebenamya 

g) Oosen perlu memberikan masaJah yang merangsaog bagi mahasiswa 

untuk berpikir pada saat penyajian materi. 

h) Oalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar, dosen harus banyak 

memberi kebebasan kepada maha:;iswa untuk dapat menyelidiki sendiri, 

mengamati sendiri, belajar sendiri, serta mencari pemecahan masalah 

sendiri. 

i) Doscn perlu mengadakan pengajaran remedial bagi ma.\asiswa yang 

meogalami kesulitan belajar agar interaksi belajar mengajar meningkat. 

j) Peran dosen pembimbing akademik 

Dosen pembimbing akademik merupalcan staf pendidik yang ditetapkan 

untuk membimbing scorang atau Jebih mahasiswa di jurusan tertentu di 

suatu perguruan tinggi (Nugrobo Budi· l:Jtomc dan Putut Hargiarto ( 

2011: 75). Sedang.kan Dent dan Rennie dalam Nugroho Budi Utomo 

dan Putut Hargiarto (2011: 78) menyatakan babwe pembimbing 

akadc-mik yang baik barus menjadi pendeogar yang efektif dan 

berempati kepada mahasiswa karena seringkal.i itulah yang dibutuhkan 

oteh mahasiswa yang dibimbingnya. !_µgas pem.bimbing akademik 

diuraika.n oleh Nugroho Budi Utomo clan Putut Hargiano (2011: 79) 

adalah: (J) Merupakan Role Model sebagai seorang pendidik di 

program studi; (2) Menanrunkan nila.i-nilai luhur etika perguruan tinggi, 
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seperti nonna keagamaan dan kaidah profesional yang baik kepada 

mahasiswa daJam menja1ankan profesinya sebagai alumni perguruan 

tinggi; {3) Menciptakan suasana yang serasi dengan mahasiswa 

bimbingannya sehingga dapat memacu gairah belajar mahasiswa; (4) 

Pembimbir.g akademik diharapkan dapat selalu memberikan apresiasi 

dan positive reward yang menumbuhkan motivasi dan semangat belajar 

mahasiswa (empowering). 

3) Mahasiswa 

H. Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa kesebaran, in1elegcnsi, minat dan 

kesehatan akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menyelesaikan 

studi seseorang. Apabila seseorang sering sakit akan mengakibatkan tidak 

bergairah belajar dan secara psikologi sering mengalami gangguan pikiran 

dan perasaan kecewa karena konflik. Faktor intelegeru::i dan bakat besar 

sekali pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Minat yang besar atau 

keinginan yang kuat terhadap sesuatu merupakan modal besar untuk 

mencapai tujuan. 

4) Layanan Akademik 

Pengertian layanan akademik adalah perihal atau cara melayani sesuatu 

untuk keperluan akademik.. Menurut Munir (1995: 27) bahwa layanan 

hakik3tnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses layanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 

�6 - kehidupan. Petugas layanan akademik dapat membantu kelancaran proses -, 

perkuliahan, namun bisa juga menghambat. Tugas petugas lo.yanan 

akademik tliantaranya adaJah menyiapkan keperluan perkuliahan, seperti 
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LCD dan kelengkapannya, mngatur jadwal lruliah, pengarsipan data 

mahasiswa termasuk nilai, dan sebagainya. 

5) Saran.a dan prasarana 

Sarana ialah peralatan (bergerak) yang digunak:an dalam proses 

pembelajaran. Sarana pendukung akademik ialah sarana untuk kegiatan 

periruliahan, praktik atau praktikum yang tekait langsung dan sifatnya 

khusus dalam perkuliahan, pelaksanaan prak:tik atau pelaksanaan kegiatan 

praktikum pada bidang studi tcrknit. Misalnya untuk perkuliahan ialah 

OHP, LCD, infocus, TV sedangkan untuk praktilmmipraktik ialah alat-alat 

laboratorium, komputer, mesin-mesin, dan sebagainya (Ditjen Dikti, 2006: 

4). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupak:an penunjang 

terselenggarakannya suatu proses dan memiliki sifat permanen isalnya 

lapangan, gedung olahraga, dan sebagainya (Soepartono, 2000: 5). Sarene 

dan prasarana yang diperlukan bagi keterlak:sanaan belajar mengajar Prodi 

PGSD Penjas cukup banyak karena memerlukan banyak: sarana dan 

prasarana yang masing-masing mata kuliah memililci karekter yang tidak: 

swna. 

b. Fak:tor Non-Akademik 

I) Keluarga 

Sitnasi keluarga (ayah, ibu, adik, kak:a.k, serta saudara) sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pendidikan anak. Pendidikan orang tua, status 

ekonomi, rumah kediaman, persentase hubungan orang tua, perkataan, den. 

bimbingan orang tua, akan mempengaruhi penc.apaian hasil belajar anak (H. 

Djaa!i, 2009: 99). 



2) Masyarakat 

Apabila di sekitar tern pat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri atas orang 

orang berpendidikan, terutama anak-anaknya mta-rata bersekolah tinggi dan 

momlnya baik, ha! ini ak.an mendorong anak lebih giat belajar (H. Djaali, 

2008, 100). 

3) Lingkungan kampus 

Lingkungan kampus ikut mempengaruhi kcberhasilan mahasiswa de.lam 

mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Situasi dan kondisi lingkungan 

kampus yang kondusif, aman., nyaman, dan menyenangkan akan 

memungkinkan mahasiswa dapat belajar dengan baik, tetapi jika 

lingkungan kampus sebaliknya, mahasiswa tidak merasa nyaman belajar, 

sehingga ak.ana menjacii kendala bagi mahasiswa. Namun demikian 

sebenarnya itu akan kemba1i kepada masing-masing mahasiswa dalam 

mengatasinya, seperti dikemukakan oleh Suyanto (2011: 35) bahwa 

keberan.ian dan kekuatan memegang prinsip hidup dalam berinteraksi 

dengan lingkungan akan membewa seseorang mudah keluar dari berbagai 

kendala dalam menghadapi kehidupan. Bangunan kampus, suesane sekitar 

kampus, keadaan lalu lintas, dan iklim dapat mempengaruhi pencapaian 

tujuan belajar (H. Djaali, 2008: 100) 

4) Tempat tinggai 

Tempat dimana mahasiswa tinggal dapat menyebabkan memperlancar 

kuliah dan dapat pula menghambat-kuliah. Banyal;mahasiswa yang kerena 

rumahnya jauh dari kampus sehingga hams mencari tempat tinggal yang 

dekat dengan kampus, tujuannya adalah agar tidak capek, waktu tidak 

banyak terbuang dalam perjalanan, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di 
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kampus, dan sebagainya. Bagi mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari 

kampus tidak jarang yang terlambat masuk kuliah bahkan tidak masuk 

kuliah, hal ini dapat menghambat proses pendidikan. Tempat tinggal 

mahasiswa yang nyaman untuk belajar sangat membantu pula dalam 

menyelesaikan tugas-tugas mahasiswa 

5) Sosial Budaya 

Sosial budaya ikut memberi warna kehidupan seseorang. Sepanjang 

kehidupannya, manusia itu berada dalam konlak: sosial serta keterikatan 

dengan kebudayaan dan sosialnya Kehidupan dalam ruang kebudayaan dan 

sosial ini dibangun oleh setiap ind.ividu bersama-sama dengan orang lain, 

berdasarkan norma-norma serta nilai-nilai. Sebagai individu dan kelompok 

mempunyai kewajiban untuk mentaati dan menggunakannya sebagai 

pegangan untuk hidupnya (Imam Barr.adib, 1996: 32). Mahasiswa akan 

lebih diuntungkan jika dapat berhubungan dan bekcrja sama dcngan 

mahasiswa lainnya dalam belajar serta sating hertukar pikiran untuk 

pengembangan ilmu. Budaya belajar dan diskusi dengan sesama mahasiswa 

untuk menyclesaikan studi di perguruan tinggi akan sangat bermanfaat 

dalam menyelesaikan pcndidikannya. 

2. Hakikat Pendidikan 

Pendidikan diperlukan oleh siapa saja mulai dari anak-anak sampai orang 

- dewasa, bahkan manusia lanjut usia atau manula juga memerlukar>..nya. Menurut 

Menurut Siswoyo (2008: 18), bahwa dalam arti teknis, pendidikan adalah proses 

dimana masyarakat melalui Jembega-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan 

tinggi atau Jembaga-lembaga lain) dengan sengaja mentransfonnasikan warisan 
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budaya berupa pangetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan dari 

generasi ke generasi. Sedangkan pengertian pendidikan sesuai yang tercantwn 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adaJah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan wttuk 

pempengaruhi orang Jain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2003: 16). Demikian pula Bapak Pendidikan Nasional Indonesia 

yaitu Ki Hajar Dewantara dalam Siswoyo (2008: 18) menjelaskan tentang 

pengertian pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, 

adapun rnaksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada 

pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 

Menurut Siswoyo (2008: I 8), sebagai gejala manusiawi dan sebagai upaya 

sadar untuk membantu seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya sepenuhnya 

dan selengkapnya, pendidikan tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi: 

I. Batas-batas,pendidikan pada peserta didik. - 

Peserta didik scbagai manusia tentu memiliki perbedaan dalarn ha! 

kemampuan. bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan 

sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pencapaian terhadap hasil 
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pcndidikan. Solusinya yaitu pcndidik harus mcnggunakan mctoclc-mctodc 

pcmbclajaran schingga siswa dapat bcrkcmbang scoptimal mungkln. 

2. Batas-batas pcndidikan pada pcndidilc:. 

Scbagai manusia, pcndidik tentu mcmiliki kctcrbatasan-kctcrbatasan. Namun 

yang mcnjadi pcrmasalahan ada1ah apakah kcterbatasan itu dapat ditolcrir atau 

tidak. Yang dimaksud kcterbatasan yang dapat ditolerir ia1ah apabila 

kelcrbatasan terscbut menyebabkan tidak dapat terwujudnya inleraksi antara 

pcndidik dengan pcserta didik, misalnya pcndidik yang sangat ditakuti olch 

pcscrta didik schiogga tidak munglcin pcserta didik datang berhadapan 

dcngannya. Pendidik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi intcraksi 

dcngan peserta didik, akan menjadikan kekosongan dan kcbingungan dalam 

interaksi. Demikian pula pcndidik yang tidak bcnniral, tcnnasuk yang tidak 

dapat ditolcrir, karena pada dasamya pendidikan adalah suatu usaha yang 

dilandasi moral. 

3. Betas-bates pcndidikan dalam ling.lrungan dan saranalprasarana pendidikan. 

Liagkungan dan sarana pendidikan mcrupakan sumbcr yang dapat 

mcncntukan keterlaksan.aan dun kualitas pcndidiJcan,....Llngkwigan dan sarans 

yang tidak memadai, akan mengitambat berlangsungnya proses pendidikan. 

DaJam hal ini diperlukan krcatifitas dari pendidilc: dcngan mcmanfaatkan aJam 

sclcitar sebagai sumbcr keterlak.sanaan proses pembelajaran. 

Berdasarkan bcberapa pengertian mengenai pcndidikan yang telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adall) usaha sadar melalui 

proses pcmbelajaran yang melibatkan pendidik. peserta didik, dan 

sarana/prasarana pendidikan untuk pencapaian kedewasaan peserta didik agar 

cakap melaksanakan tugas hidupnya. 
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3. Prognm Studi PGSD Penjas 

Visi, mewujukan prodi SI PGSD Pendidikan Jasmani menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermoraJ Pancasila, yang mempunyai kemampuan akademik dan atau profesional 

dalam bidang pendidikanjasmani melalui Tri Dhanna Perguruan Tinggi. 

Misi, Program Studi PGSD Penjas memiliki misi untuk melaksanakan: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan 

yang unggul, mandiri, berdaya adaptasi, dan berdaya saing yang tinggi dalam 

kehidupan global. 

b. Menumbuhkembang.kan kemampuan meneliti yang menghasilkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang baru untuk kepentingan 

pendidikan dan pengajaran, pemeliharaan dan pcngtmbangan ilmu, serta 

peningkatan harkat hidup manusia dan pembengunan nasional. 

e. Meuyelc::nggarakan pengabdian pada masyarakat melalu.i upaya penyebaran 

dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk ikut serta dalam perwujudan 

masyarakat yang sehat dan berprestasi, masyarakat ilmiah. masyarakat 

belajar, masyarakat wimusaha yang mamliri dan demolcratis. 

d. Menghasilkan tenaga kepeudidikan khususnya pendidikan jasman.i yang 

profesional, mela1ui kegiatan Tri Dhanna Perguruan Tinggi. 

Tujuan pendidikan di Prodi PGSD Penjas adalah untuk mempersiapkan 

tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan akademik dan atau profcsional 

.dalam bidang pendidikan jasmani sekolah dasar yang ma.npu memadukan 

penguasaan bidang keguruan, ilmu olahraga, ilmu pendidikan, serta memiliki 

kepribadian dan keterampilan profesional dalam melaksanakan fungsi pendidikan 

dan pengajaran. PGSD Penjas diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang 
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memiliki daya saing tinggi dan memiliki kemampuan akademis dan profesional 

daJam era global. 

8. Penelitian Yang Rrlevan 

Penelitian tentang faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidilcan di 

PGSD Penjas selama ini belwn pemah dilakukan. Namun peoelitian yang re\evan 

dengan penefitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kuryono (2012) dengan 

judul .. Faktor Yang Mendukung Kelancaran Program PPL Mahasiswa PPKHD 

Penjasorkes FlK UNY di Kabupaten Magelang. Hasilnya: 

a. Sikap terhadap belajar, yang menjawab Ya sebanyak 89,596/e dan yang 

menjawab Tidak sebanyak 10,42% 

b. Motivasi belajar, yang menjawab Ya seban.yak 90,63% dan yang menjawab 

Tidak seban.yak 9,37 % 

c. Konsentrasi belajar, yang menjawab Ya sebanyak 96,88% dan yang menjawab 

Tidak sebanyak 3,12% 

d. Mengolah bahan belajar, yang menjawab Ya sebanyak 92,19% dan yang 

menjawan Tidak sebanyak 7,81 % 

e. Menyimpan basil belajar, yang menjawab ya sebanyak 91,88% dan yang 

menjawab Tidak sebanyak.8,12% 

f. Guru, yang meojawab Ya sebanyak 78,13% dan yang mnjawnb Tidak 

sebanyak 21,87% 

g. Sarana dan ..prasarana, yang menja'1'.ab ya sebanyak 71,IJY, dao yang 

menjawab tidak sebanyak 22, 8'71'/o 

h. Kebijakan, yang menjawab Ya sebanyak:83.)3% dan yang menjawab tidAk: 

sebanyak 16,67% 
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1. Lingkungan sosial, yang menjawab Ya sebanyak 83,68% dan yang menjawab 

Tidak sebayak 16, 32% 

J. Kurikulum, yang menjawab Ya sebanyak 91,191'/o dan yang menjawab Tidak 

sebanyak 8, 81 % 

C. Kenmgka Berpikir 

Lulus cepat dengan indek prestasi yang tinggi merupakan tujuan dan 

kebanggaan dari semua mahasiswa. Perguruan tinggi yang baik ditengarai oleb 

beberapa faktor, diantaranya yaitu mahasiswa luJusannya tepat waktu, indek 

prestasinya tinggi-tinggi, sarana dan prasarananya lengkap, dosennya berkualitas, 

serta proses pambelajarannya baik. 

Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti pcndidikan di Perguruan Tinggi 

ditentukan oleh hanyak faktor, dan dapat dikclompokkan menjadi dua yaitu Faktor 

Akademik dan Faktor Non-Akademik. Faktor Alcademik meliputi: kurikulum, 

dosen, mahasiswa. Jayanan akademik, serta sa.rana dan prasarana, sedangkan Faktor 

non-akademik meliputi: keluarga, masyarakat, linghmgan kampus, tempat tinggal, 

dan sosial budaya. 

PGSD Penjas FIK UNY di Yogyakarta merupakan program studi yang 

mempersiapkan calon guru pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Semua 

sarana dan prasarana menggunakan sarana dan prasarana yang ada di FIK UNY, 

yang dapat dibilang memadahi untuk kepcrluan kuliah teori maupun praktik. 

labomtorium, perpustakaan, dan sebagainya. Dosen tenaga pengajar khusus prodi 

PGSD Penjas ada 9 orang dan ditambah 3 orang dosen k.ontrak yang semuanya 

sudah berpendidikan lulus 82. 
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BAB ill 
METODE PENELITIAN 

A. Deuin Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai faktor pendukung 

mahasiswa da!am menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah survai. Metode penelitian survei meuurut 

Deni Damayanti (2013) adalah prosedur atau cara tertentu yang digunakan untuk 

memperoleh pengetahuan ilmiah. Dengan menggunakan metode survai, peneliti 

akan mengwnpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor yang merupakan 

pendukung kegiatan mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Prodi PGSD 

Penjas, yang selanjutnya dilakukan analisis. 

B. Definisi Operasional V•riabel Penelitian 

Vsriabel yang terlibat dalam penelitian ini hanya satu, yaitu faktor-faktor 

pendukung mahasiswa da!am menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas. 

Seilangkan yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung daJam penelitian ini 

adalah keadaan atan peristiwa yang menyebabkan tugas pekerjaan atau kegiatan 

mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi PGSD Penjas menjadi 

lancar, yang meliputi faktor akademik terdiri dari kwikulwn, dosen, mahasiswa, 

layanan akademik, dan sarana pmsarana, sedangkan faktor non akademik tetdiri 

dari keluarga, masyarakat, Jingkungan k.ampus, tempat tinggal, dan sosial 

budaya, yang diukur menggwiakan angket. 
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C. Popului dan Sarnpel Penelitb111 

Populasi penelitinn ini adalah mahasiswa PGSD Penjas yang berada di 

kampus Yogyakarta yang berjumlah 240 mabasiswa terdiri dari m&hasiswa 

angkatan 2010, 2011, clan 2012 

Teknik pengambitan sampel yang digunakan adalah purposif sampling 

atau sampling pertimbangan (Sujana, 1992: 168). Peneliti mendapat kemba1i 83% 

dari angket yang disebarkan (240 responden), dan atas dasar pertimbangan 

tertentu bahwa mcrcka yang tidak mcngemba1ik.an angket clan yang 

mengcmbalikan mcmpunyai karaktcristik yang sama dengan yang scdang 

ditcliti. 

D. lnslrumcn d11n Tcknik PcngumpuLln 011111 

I. lnstrumcn Pcnclitian 

lnstrumen atau alat uk:ur yang dipergunakan untuk mengukur variabel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggwtakan angket. Menurut Deni Damayanti 

(2013: 27) bahwa angket adalah daftar pertanyaan atau pemyataan yang 

diberikan kepada respooden untuk mcnggali data sesuai dcngan 

permasalahan penelitian. Langkab yang perlu diperhatikan agar instrumen 

yang disusun tepat scsuai dengan sasaran yang ingin dicapai adalah 

menetapkan konstruk, menetapkan dimensi-dimensi atau faktor-filior, dan 

mcnyusun item-item pertanyaan atau pernye:w.an. Adapun langkah 

langk:ahnya adalah: 

a. Menetapkan konstruk 
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Konstruk merupakan variabcl yang diteliti, dalArn pcnelitian ini 

konstrukI:ya adaJah faktor pcodukung mahasiswa dalam menempuh 

pcndidikan di Prodi PGSD Penjas FIK UNY Kampus Yogya. 

b. Menetapkan Iaktor 

Setelah konstruk ditetapk.an, mak:a langkah sclanjutnya dalam membuat 

instrumen adalah mcnetapkan faktor. Masing-masing faktor kemudian 

diuraikan menjadi indikator-indikator. Faktor dalam penelitian ini . 

ditetapkan ada dua yaitu: 

I) Faktor akademik, dengan indikator: kurikulwn, doscn, maha.siswa, 

Jayanan akademik, scrta sarana dan prasarana. 

2) Faktor non akademik, dengan indikator: keluarga, mesyarakar, 

lingkungan kampus, dan sosia1 budaya. 

c. Menyusun butir-butir pemyat.aan 

Langkah ke tiga dalam membuat instrumen adalah menyusun butir-butir 

pcmyataan. Butir-butir pemyataan dususun bcrdasarkan pad.a faktor dan 

indikatomya, yang dapat memberikan gambaran tentang kcadaan f&Jctor 

tesebut. Butir-butir pcmyat.aan dapat berupa pemyataan.positif clan dapat 

pula pemyataan negatif. Pernyataan dalam angket ini dengan 

menggunakan empat altematif jawaban, yaitu: Sangat Mendukung (SM), 

Mendukung (M), Tidak Mendulcung (TM), dan Sangat Tidak Mendulcung 

(STM), meogacu pada Skala Likert yang dimodifikasi dari lima alternatif 

jawaban menjadi empat altemauf jawaban, karena j&waban yang 

ditengah itu ragu-ragu, sehingga dihilang.kan dim responden memilih 

salah satu dari empat allematif jawaban yang sesuai dengan keadaan 
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subyek (Sugiyono, 2009: 93). Adapun instrumen dapat dituanglcan dalam 

kisi-kisi sebagai berilrut: 

Tabel I. Kisi-Kisi Angket lnstrumen. 

Variabel Falctor [ndikator NomorButir 
Akademik I. Kwikulum 1,2,3,4,5 

ldentifikasi 2. Dosen 6, 7,8,9, 10, II, 12 
faktor-faktor 13, 14, 15, 16, 17 
pendukung 3. Mahasiswa 18, 19•,20,21,22,23,24, 
mahasiswa 25 
dahun 4. Layanan 26,27,28,29,30,3!•,32 
mengikuti Akademik 
pendidikan 5. Sarana dan 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
d; Prodi Prasarana 40 41, 42 
PGSD Penjas Non I. Kcluarga 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
FIK UNY Akademik 50 
Kam pus 2. Masyaraka1 51,52,53,5�. 55,56,57 
Yogyakarta 3. Linglrungan 58, 59•, 60, 61, 62, 63, 64, 

Kampus 65 
4. Tempat 66', 67', 68, 69, 70, 71, 

Tinggal 12•, 73• 
5. Sosia1 Buda ya 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83. 84 

Keterangan: • - alternatif negatif 

2. Teknik Pengwnpulan Data 

Pengwnpulan data menggunakan angket atau kuesioner untuk memperoleh 

_ infonnasi dari responden. Ang.k.et yang dignnakan masing-masing butir tes 

menggunakan empat altematif jawaban dengan memodif.kasi dari skala 

Likert. Dengan demikian dalam penelit.i:m ini responden t.inggal memilih sam 

diantara empat altcmatif jawaban yang paling sesaa.i dengan kenyataan yang 

dialami dari mahasiswa yaitu: Sangat Mendukung (SM), Mendukung (M), 

Tidak Mcndukung (STM), atau Sangat Tidalc Mendukung (STM). Sedangkan 

bobct skor dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabcl 2. Bobot Skor Altematif Jawaban 

Pemyataan Skor 
Positif Neeatif 

$annal Mendukunl!:. 4 I 
Mendukuna 3 2 
Tidak Mendukun2 2 3 
Sangat Tidak I 4 
Menduknna 

E. Uji Coba lnstrumen 

Uji coba instrumen dilakuJmn sebelum angket digunakan untuk 

pcngambilan data kepada responden. Tujuan uji coba instrumen adalah untuk. 

menghindari keti<lak: terbacaan dari pcmyataan dari masing-masing butir tes. Uji 

coba instrumen dilakuk.an pada mahasiswa Prodi PGSD Penies FLK UNY kampus 

Yogya sejumlah 30 mahasiswa untuk. mengetahui validitas dan rcliabiiitas 

instrumen. 

I. Uji validitas instrumen. 

Va1iditas merupakan suatu ulruran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahiban suatu instnunen. Suhrusimi Arikunto (2010: 211) mcnyatakan 

bahwa sebuah instrumen dilcatakan vaJid apabila mampu mengukur dan dapat 

mengwig.kap data dari variabel yang diteliri secara tepat. Suatu instnuner. 

yeng valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen 

yang kurang valid mcmpunyai validitas yang rendah. Tinggi renda.'mya 

vaJiditas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang tcrkwnpuJ tidek 

menyimpang dari gambaran tcntang variabcl yang dimaksud. l.ang.kah- 

langkah uji validitas atau kesahihan butir menurut Sutrisno Hadi (1991: 22) 

adalah sebagai berikut: 

a. Meoghitung skor faktor dari skor butir 
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b. Mcngbitung korclasi momen tangkar antara butir clan faktor 

c. Mengoreksi korelasi momen tangkar menjadi korclasi bagian total 

d. Menguji signifikan korclasi bagian total 

e. Menggugurkan butir-butir yang tidak sahih 

Hasil uji vaJiditas instrumen dilakukan terhadap 30 mahasiswa PGSD Penjas 

kampus Yogyakarta. Hasilnya dari 84 butir pemyataan terdiri dari Iaktor 

akademik sejumlah 42 butir pemyataan dan faktor non-akademik sejumlfl.h 42 

butir pemyataan semuanya vaJid, tidak ada yang gugur. 

2. Uji Reliabilita.1 lnstrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen ini menggunakan rumus Alpha Cronbach, 

seperti dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2010: 223) bahwa untuk 

mencari reliabilitas instrumen yang skomya bertingkat dilakukan dengan 

rum us Alpha Cronbach. Hasil uji rcliabilita untuk faktor akademik 0, 762 dan 

falctor non-ak:ademik 0,764. 

F. Teknik AaalisU Data 

Analisis data pada penelitian 101 untuk: mengetahui faktor-fak.tor pendulrung 

m.ahasiswa dalam menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK UNY. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase. Me::mrut Anas Sudijono 

(2009: 4) bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas 

mengorgartisasi clan menganaJisis data angka, agar dapat memberikan gambaran 

secara jelas mengenai sesuatu gejala, peristiwa arau keedean, schingga depet 

ditarik pengertian atau makna tertentu. Data di.k.elompokkan menjadi empat 

kategori yaitu: Sangat Tinggi, Tinggi, Rendah, dan Sangat Rendah. 
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Tabel 3. Pengkategnrian Faktor Pendukuug. 

No. Reniana Katezori 
I X2:M+ I.SSD San Tineei 
2 M<X<M+ 1.SSD Tin 
3 M-1 SSDSX<M Rondah 
4 M-J,5SD2:X Sano:at Rendah 

Syanfudm(2010: 113) 

Rumus yang digunakan untk mencari besarnya pcrsentasc adalah: 

f 

P- - x 100°/e 

N 

Keterangan: 

P a- Persentase 

f "" Frckuensi dalam kategori 

N = Jumlah responden 
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BABIV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian 

Data hasil ang.ket faktor pcndukung mahasiswa yang mengikuti pendidikan di 

Prodi PGSD Penjas FIK UNY Kampus Yogya semuanya ada 199 responden. Masing· 

masing responden harus menjawab 84 butir pemyataan yang terdiri dari Faktor 

akademik sejumlah 42 butir clan Faktor Non-Akademik sejumlah 42 butir. Data 

selengkapnya dapat dilihat da1am label yang ada di Jampiran. 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tenrang faktor pendukung mahasiswa PGSD Penjas FIK UNY 

yang mengikuti pendidikan di Kampus Yogya disajikan sebagai bcrikut: 

J. Faktor A.kademik dan Non Akademik 

ldentifikasi faktor-faktor akadcrnik clan non akademik pendukung 

mahasiswa dalam mengikuti pcndidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY. 

Angkatan 2010, 2011 clan 2012 dari Kampcs Jogja masing-masing secara 

berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 306,00, nilai minimum 190.00, 

rerata diperoleh sebesar 226.84, median 268.00, modus 268.00 serta standar 

deviasi (SD) 18.94. Data yang d!peroleb didalam pcnelitian ini berbentuk skor 

yang berasal dari faktor-faktor akadcmik penduhtng mahasiswa dalam mengikuti 

pendidilcan di prodi PGSO Pcnjas FIK UNY yang berjumlah 84 butir. Setelah 

data faktor faktor didapat, maka akan clikonversikar. kc c!alam empct katcgori, 

yaitu: 
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- 1;2 x C336+84J - 210 
•1/6 x(336-84)=42 

Kategori 

Sai,gatTinggi Tinggi 

7°" �--- 
60% � == 
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Berdasarkan label distribusi pengkategorian faktor-faktor akademik clan 

Diketahui: 
Mean Ideal 

SD Ideal 

No Kateeeri lntenral Frek ,y. 
I. Sangat X�273 79 39.70% 

Tinezi 
2. Tinggi 210<X<273 118 59.30% 

3. Rendah 147:5X<210 2 l.01% 

4. Sangat 147 >X 0 0.00% 
Rondah 

Jumlah 199 100•;. 

non-akademik pendukung mahasiswa di aw, angkatan 20!0, 2011 clan 2012 dari 

berikut: 

Kampus Jogja yaitu sebanyak 79 responden (39.70"/o) menyatakan Sangat 

Tinggi, 118 responden (59.30%) menyatakan Tinggi, 2 responden (1.01¥1) 

menyatakan R.endah. dan O rcsponden (O.OOo!.) menyatakan Sangat Rendah. 

Untuk memperjelas tabel peng.kategorian di alas, selanjutnya disajikan sebagi 

Tabel 4. Distribusi Pengkltegori1n D1t1 Faktor Abdemik din Non 
Akldemik 

Gambar 1. Diagram Bahmg Pengkategorian Data Faktor-Faktor Akademik 
din Non- Akldemik Pendukung Mahasiswa 



2. F•ktor-Faktor Abdemik 

Jdcntifikasi faktor-faktor akademik pendukung mahasiswa daJam 

mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FlK UNY K.ampus Yogya masing- 

masing secara berurutan memperoleh nilai maksimwn sebesar 153,00, nilai 

minimum 95.00, rerata diperoleh sebesar 133.44, median 134.00, modus 134.00 

serta standar deviasi (SD) 9.47. Data yang diperoleh didalam penelitian ini 

berbentuk skor yang berasal dari faktor-faktor alcademik pendukung mahasiswa 

dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penias FIK UNY. Sctelah data fak:tor 

faktor didapat, maJca akan dikonversilcan kc dalam empat kategori. 

Data tabel distribusi pengkategorian Fak.tor-faktor akademik pendukung 

mahasiswa sebagai berikut: 

Tabcl 5. Oislribusi Pengkategorian Data Faklor-Faklor Abdemik 
Maha,iswa 

No lu.te1:e1ri Interval Frek •1. 
I. Sangat Tinggi xz 136.50 79 39.70% 
2. Tinggi 105 s X < 136.50 118 59.30"/o 
3. Rondah 73.50::: X < 105 2 1.01% 
4. Sangat Rendah 73.50> X 0 0.00'% 
Jumlah 199 100•;. 

Diketahui: 
Mean Ideel e- lfi x (168+42) =- 105 
SDldeal -1/6,(168-42)•21 

Berdasark.an tabcl distribusi pengkategorian faktor-faktor 11.kademik 

pendukung mahasiswa di atas, angkatan 2010, 2011 cian 2012 dari Kampus Jogja 

yaitu sebanyak 79 rcsponden (39.7Ci%) menyatakan Sangat Tinggi, 118 

responden (59.30'.4) menyatakan Tinggi, 2 responden (1.01%) menyatakan 

Rend.ah, dan O responden (0.00°/e) menyatakan Sangat Rendah. Apabila dilihat 
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Rcndah Sanpt Rendah 

Kategori 

Sangat Tinggi Ttnggi 

70% - t ' 

'°" '°" 
""' '°" "'" '°" "" 

nilai maksimum scbesar 19.00, nilai minimum 8.00, rerata diperoleb scbcsar 

15.33, median 16.00, modus 15.00 scrta standar deviasi (SD} 2.30. 

Dari has.ii pentlitian didapatkan faktor kurilruhun diukur dengan angket 

Untuk memperjelas selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk diagram 

Faktor-faktcr akademik pendukung m6hasiswa {X) terdiri atas lima faktor, 

lrurikulum diketahui bahwa maaing-masing secara berurutan mcmperolcb 

berjurnlah 5 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data yang diperoleh dari faktor 

• • !! c 
!; • 0. 

Gambar 2. Diagram Datang Ptogkatcgori:.m Data Faktor-J,'aktor Akademik 
Pcodukung Mabasiswa 

batang berikur: 

mahasiswa adalah dominan tinggi. 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor Kurikulum (Xl) 

akadcmik , dan faktor Sarana dan prasarana . Deskripsi faktor-faktor tersebut 

dari frekuensi tiap katcgori, terlihat bahwa faktor-faktor aJcadcmik penduJrung 

yaitu folctor kurikulum, faktor Doscn, faktor mahasiswa, faktor Layanan 



Setelah data faktor kurikulum telah didapat, maka akan dikonversikan kc 

daJam empat kategori. Berikut ini ada1ah tabel pengkategorian data mengenai 

faktor kurikulwn. 

Tabel 6. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Kurikulum. 

No Kat .... ori Interval Frek 'Y, 
1. Sangat Tinggi X:?: 16.25 58 29.15% 

2. Tinggi 12.50 :S X < 16.25 122 61.31% 

3. Rendah 8.75:SX< 112.50 16 8.04% 

4. Sangat Rendah 8.75 > X 3 1.51% 

Jumlah 199 10091., 
Diketahui: 
Mean Ideal = 1/ 2 x (20+5) = 12.50 

SD Ideal = 1/ 6 x (20-5) = 2.50 

Berdasarkan tabel distribusi peng.kategorian faktor kurikulwn 

Kampus Yogja masing-masing secara berurutan yaitu sebanyak 58 responden 

(29.15%) menyatakan Sangat Tinggi, 122 responden (61.31%) menyatakan 

Tinggi, 16 responden (8.04%) mcnyatakan Rendah, dan 3 respcnden (I .51 %) 

menyatakan Sangat Rendah. Untuk memperjdas tabel pengkategcrian data 

faktor kurikulum di atas, selanjutnya akan disajikan ke daJam bentuk diagram 

batan berikut: 

Tinggi Rcndah 

Kategori 

Sangat Tinggi 

70% .------- . - 
60% _-·. - 

'°" ------ 
""' '"' >---�� 

'"' 10% 

"' 
Gambar 3. Diagram Datang Pengkategorian Data Faktor Kurikulum. 
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b. F•ktor Dollen (X2) 

Dari hasil penelitian didapatkan faktor Dosen diukur dengan angket 

berjumlah 12 butir dengan skor I s.d. 4. Data yang diperoleh dari faktor 

Dosen diketahui memperoleh nilai maksimum 46.00, nilai minimum 26.00, 

rerata diperoleh sebesar 39.33, median 40.00, modus 39.00, serta standar 

deviasi (SD) 3.97. 

Setelah data faktor Dosen telah didapat, maka akan dikonversikan kc 

dalam empat kategcri. Berikut ini adalah tabel pengkategorian data mengenai 

faktor Dosen. 

Tabel 7. Distribu�i Pengkategorian Data Faktor Dosen. 

No. Kate0ori In ten-al Frek. % 
1 Sangat Tinggi X�39 131 65.83% 

2 Tinggi 30:SX<39 66 33.17% 

3 Rendah 21::;:X<JO 2 l.01% 

4 Sangat Rendah 21 >X 0 0.00°/o 

Jumlah 199 100•;. 

Diketahui: 
Mean Ideal 
SD Ideal 

='/2x(48+12)-JO 
� l/6x(48·12)=6 

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor Dosen di Kampus 

Yogya yaitu sebanyak 131 responden (65.83%) menyatakan Sangat Tinggi, 

66 responden (33.17%) menyatakan Tinggi, 2 responden (1.01%) 

menyataka., Rendah, dan O responden (0.00°/o) menyatakan Sangct Rendah. 

Untuk memperje\as tabel pengkategorian data faktor Dosen selanjutnya 

disajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut: 
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pengkategorian data mengenai faktor mahasiswa. 

..... ...... Rendah 

Kate ori 

Sangat linggi Tinggi 

• '!2, (32+8)- 20 
·'f.,(32-8)•4 
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No Kategori Interval Frek % 
I. Sangat Tinggi I X�26 s; 27.64% 

2. Tinggi 20:5X<26 98 49.25% 

3. Rendah l4:5X<20 46 23.12% 

4. Sangat Rendah 14>X 0 0.00°/o 

Jumlah 199 100% 

G•mbu 4. Di•gnim lJatang Pt:ngkategoriao Data Faktor Dosen. 

diperoleh scbesar 22.74, median 23.00, modus 25.00, serta standar deviasi 

diukur dengan angket berjumlah 8 butir dengan skor I s.d. 4. Data yang 

berurutan mcmperoleh nilai maksimum 31.00, nilai minimum 14.00, rerata 

dikonversikan kc <IP.lam empat kategori. Berikut ini adalah tabel 

Tabel 8.Di!tribusi Peagkatcgorian Data Faktor mabasiswa. 

diperoleh dari faktor ma.liasiswa diketahui bahwa masing-masing secara 

Diketahui: 
Mean Ideal 
SO Ideal 

{SD) 3.94. Setelah data faktor mahasiswa telah didapat, mal..a akan 

c. Faktor ruahasiswa (X3) 

Dari hasil pcnclitian didapatkan faktor mahasiswa di Kampus Yogya 



berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 26.00, nilai minimum 16.00, 

------ 

Rendah Sanpt Rendah · SangatTinggi Tinggi 

'°" ' 
'°" 
40% 

""' "'" 10% ... 

diagram batang berikut: 

Dari basil penelitian didapatkan Faktor Layanan alcademik diukur 

responden (23.12%) menyat.akan Rendah, dan O rcsponden (0.00-J.) 

menyatakan Sangat Rendah. Untuk mempe.rjelas tabel pengkategorian data 

Kategori 

menyatakan Sangat Tinggi, 98 responden (49.25%) menyatakan Tinggi, 46 

faktor mahasiswa di atas, selanjutnya akan disajikan k:e dalam bentuk 

masing-masing secara berurutan yaitu sebanyak 55 responden (27.64%) 

Bcrdasarkan tabel distribusi penglcategorian faktor Mahasiswa di etas, 

maka akan dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah label 

dengan angket berjumlah 7 butir dengan skor I s.d. 4. Data yang diperoleh 

dari Faktor Layanan akademik diketahui bahwa masing-masing .secara 

pengkategorian date mengenai faktor Layanan akademik. 

dcviasi (SD) 3.16. Setelah data Faktor Layanan akademik telah didapat, 

cerate. diperoleh sebesar 22.85, median 24.00, modus 26.00, serta standar 

Gambar 5. Diagr:1m Datang Pengkategerian Data Faklor m111basiswa. 

d. Faktor Layanan akademik (X.4) 



Tebel 9. Dislribusi Pengkategori•n D•I• F•ktor I.ay•nan akademik. 

(0.00%) mcnyatakan Sangat Rendah. Untuk mempcrjc\as label 

.- 
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Kategori 

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian Faktor Layanan akademik 

pengka.tcgorian di atas, sclanjutnya disajikan sebagai berikut 

di Kampus Yogya masing-masing sccara bcrurutan tampak bahwa 121 

Tinggi, 19 rcsponden (9 .. 55%) menyatalcan Rendah, dan O respondcn 

G•mbar ."i. Dh:gram D•tJ•ng Pcngkategorian Data Faktor Layanan 
•kadcmik 

(60.80-/1) menyatat.an Senger Tinggi, 59 responder. (29.800/1) mcny.::takan 

Diketahui: , 
Meanldcal ,.1/2x(28i7),;..17.50 
SDldeal -1/6,(28-7)-3.5 

No Kategori In ten al Frek •;, 
I. Sangat Tinggi X�22.75 121 60.80% 

2. Tinggi 17.50 S: X< 22.75 59 29.65% 

3. Rendah 12.25 S:X< 17.50 19 9.55% 

4. Sanga1 Rcndah 12.25 > X 0 0.00'/1 

Jumlah 199 100•1,., 



e, Faktor Sarana dan prasarana (XS) 

Dari hasil penelitian didapatkan Faktor Sarana dan prasarana diukur 

dengan angk:et berjwnlah lO butir dengan skor I s.d. 4. Data yang diperoleh 

dari faktor mahasiswa diketahui bahwa masing-masing secara berurutan 

memperoleh nilai maksimum 38.00, nilai minimum 24.00, rerata diperoleh 

sebesar 33.19, median 35.00, modus 38.00, serta standar deviasi (SD) 4.46. 

Setelah data Faktor Sarana dan prasarana telah didapat, maka akan 

dikonversikan ke daJam empat kategori. Berikut ini adalah tabel 

pengkategorian data mengenai faktor Sarana dan prasarana. 

Tabel 10. Oislrihulii Pengkacegorian Data Faktor Saraoa dao 
nrasarana. 

No Kategori Interval Frek o/. 
1. Sangat Tinggi X:".: 32.50 125 62.81% 

2. Tinggi 25.00 SX< 32.50 55 27.64% 

3. Rendah 17.50SX<25.00 19 9.55% 

4. Sangat Rendah 17.50 > X 0 0.!)0% 

I 
Jumlah 199 100% 

Diketahui: 
Mean Ideal 

SD Ideal 
• 1/2 X (4o+l0) a 25 
0

1/6x(40-10)•5 

Berdasarkan tabel distribusi pengk:ategorian Faktor Sarana dan 

prasarana di Kampus Yogya masing-masing secara berurutan tampak 125 

responden (62.81%) menyatakan Sangat Tinggi, 55 responden (27.64%) 

menyatakan Tinggi, 19 responden.- {9.55%) menyatakan Rendah dan O 

responden (0.00%) menyatakan Sangat Rendah. Untuk memperjelas tabel 

pengkategorian data faktcr mahasiswa di atas, selanjutnya akan disajikan ke 

dalarn bentuk diagram batang berikut: 
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""' • '°" • !l - • • ""' t • '°" "' '°" "" Sangat 
Tinggi 

Tinggi Rcndah Sangat 
Rcn<lah 

Kat on 

Gambar 7. Diagram Batang Peogkategorian Data Faktor Sanna dan 
pn.saraoa 

3. Faktor-Faktor Non-Akademik Pendukuog Mahasiswa 

Identifikasi faJctor-faktor non-akademik pendukung mahasiswa dalam 

mengikuti pendidika.n di prodi PGSD Penjas FIK UNY di Kampus Yogya 

masing-masing secara berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 153.00, 

nilai minimwn 95.00, rerata diperoleh sebesar 133.41 median 134.00, modus 

134.00, serta standar deviasi (SD) 9.49. Data yang diperoleh di daJam peneiitiar. 

ini berbentuk skor yang berasal dari faktor-faktor non-akademik pendukung 

mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY. 

Setelah data faktor faktor didapat, maka akan dikonversikan ke dalam empat 

kategori. 

Data tabel distribusi pengkategorian Faktor non-akademik pendukung 

m.ahasiswa (X) sebagai berikut: 
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Tabel JI. Oistribusi Pengkategorian Data Faktor-Faklor Non 
Aklldemik Pendukung Mahuiswa 

No Kategori Interval Frek % 
I. Sangat Tinggi X? 136.5 79 39.7lrlt 

2. Tinggi 105 S X< 136.5 I 13 56.78% 

3. Rendah 73.SSX< 105 7 3.52% 

4. Sangat Rcndah 73.5 2: X 0 0.00% 

Jumlah 199 100% 

Diket.ahui: 
Mean Ideal • 1/2 x (168+42) = 105 

SDldoal -1/6x(l68-42)-21 

Oistribusi pengkategorian faktor-faktor non-akademik pcndukung 

mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY di 

Kampus Yogya masing-masing secara b.!rurutan yaitu scbanyak 79 

responden (39.700/o) menyatakan Sangat Tinggi, 113 respondcn (56.78%) 

menyatakan Tinggi, 7 responden (3.52%} menyatakan Rendah, dan O 

responden (0.00%) menyatakan Sangat Rendah. 

Untuk merapcrjelas tabel peng.kategorian data faktor-faktor non- 

akademik pendukung mahasiswa di atas, selanjutnya akan disajikan kc 

dalam bentuk diagram batang beri.k:ut: 

----- ----- - - - --- - --- . ---- --- -- 
- -- � -- . - - - 

------ --- .... ---- 

·- Kategori 
Gambar 8. Diagram Datang Pengkategoria.n Data. Faktor-Faktor Non 

Abdemik Pcndukung Mahasi3wa (X) 
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Tabel 12. Distribusl Peogkategorian IJata Faktor Keluarga. 

Setelah data faktor keluargn telah didapat, maka akan 

masing-masing secara berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 

• l/2 x (32+8) • 20 
• 1/6x(J2-8)•4 

Data yang diperoleh dari faktor keluarga diketahui bahwa 

Dari basil penelitian didapatkan faktor keluarga di Kampus 

No Kat-ori interval Frek 'I, 
I. Sangat Tinggi xz 26.oo 126 63.32% 

2. Tinggi 20$X<26.00 57 28.64% 

3. Rendah . - 8.04% 14.SX<20 16 

4. Sangat Rendah 14>X 0 0.1)0% 

Jumlah 199 100"· 

Yogy, 

responden (63.32%) menyatakan Sangat Tinggi, 57 responden (28.64%) 
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pengkategorian data mengenai faktor kelunrga. 

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini ada1ah tabcl 

26.00, modus 27.00, serta standar deviasi (SD) 2.91. 

30.00, nilai minimum 17.00, rerata diperoleh sebesar 25.68, median 

Faktor-faktor non-akademik pendukung mahasiswa {X) terdiri atas 

Kampus Yogya masing-masing sccara bcrurutan yaitu sehanyak 126 

Berdasarbn tabel distribusi pengkategorian faktor keluarga di 

Diketanui: 
Mean Ideal 

SD Ideal 

•· Faktor Keluarga (X6) 

lima faktor, yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor lingkungan 

faktor tersebul dijelaskan sebagai berikut: 

kampus, faktor tempat tinggal, dan faktor Sosial Budaya. Deskripsi faktor- 
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Kategori 

Tinggi Rendah Sangat 
Rcndah 

"'" ' 60% 

• 50% • a 40% • "" • e ""' • 0. 10% 

"' """' Tinggi 

disajikan ke dalam bentuk diagram batang berilrut: 

Gambar 9. Diagram Datang Pengkategorian Data Faktor 
Keluarga. 

Dari hasil penelitian didapatkan faktor masyarakat di Kampus 

responden (0.0(Wo) menyatakan Sangat Rendah. Uotuk memperjelas 

Setelah data faktor masyarakat telah didapat, maka akan 

menyatakan Tinggi, 16 responden (8.04%) menyatakan Rendah, dan O 

tabel pengkategorian data faktor keluarga di atas, selanjutnya akan 

deviasi (SD) 2. 76. 

berurutan memperoleh nilai maksimum 27.00, nilai minimwn 15.00, 

Data yang diperoleh dari faktor masyarakat diketahui bahwa secara 

Yogya diulrur dengan angket berjwnlah 7 butir dengan skor I s.d. 4. 

pengkategorian data mcngenai fak.tor masyarakat. 

dik.onversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel 

rerata dipcroleh sebesar 23.09, median 24.00, modus 26.00, serta standar 

b. Faktor Masyarakat (X7) 

- 



Tebel 13. Distribusi Pengkategori•n D•t• Fektcr Muyuakat. 
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,� .. 
Rendah 

Rmd,h Tinggi "" .. Tinggi 

Kategori 

70% ----------- 

""' 50% 

"'" ""' "'" 10% ... 
Gambu 10. Diagram Datang Pengkategorian Data Faktor 

masyarakat. 

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor masyarakat di 

tabel pengkategoriru: data foktor masyarakat di atas, setanjutnya akan 

disajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut: 

responden (0.000/o) menyatakan Sangat Rendah. Untuk memperjelas 

menyatakan Tinggi, 12 responden (6.03%) menyatakan Rendah dan O 

responden (62.81%) menyatak.an Sangat Tinggi, 62 rcsponden (31.16%) 

Kampus Jogja masing-masing secara berurutan yaitu sebanyak 125 

Diketahui: 
Mean Ideal = 1 fi x (28+ 7) = 17 ,50 

SD Ideal= 1/6 x(28-7)=3.50 

No lutegori Interval Frek % 
I. Sangat Tinggi X?:. 22.75 125 62.81% 

2. Tinggi l7.5:5X<22.75 62 31.16% 

3. Rendah 12.25::5X<17.5 12 6.03% 

4. Sangat Rendah 12.25 > X 0 0.00% 

Juml•h 199 100'% 
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faktor lingkungan kampus. 

Berdasarlcan tabel distribusi pengkategorian faktor lingkungan 

= l/2 x (32+8) = 20 
=1/6x(J2-8)=4 

Diketahui: 
Mean Ideal 

SD Ideal 

No Kategori Interval Frek % 
I. Sangat Tinggi X�26 61 30.65% 

2. Tinggi 20:SX<26 77 38.69% 

3. Rendah 14:SX<20 45 22.61% 

4. Sangat Rendah 14>X 16 8.04% 

Jumlab ·� 100% 

kampus di etas, Angkatan 2010, 2011 dan 2012 dari Kampus Jogja 

masing-masing secera berurutan tampak bahwa 61 responden (30.65%) 

menyatakan Sangat Tinggi, 77 responden (38.69%) menyatakan Tinggi, 

45 responden (22.61%) menyatakan Rendah, dan 16 responden (8.04%) 

Tabel 14. Di.stribusi Pengkategorian Data Faktor lingkungan 
kampus 

Dari basil penelitian didapatkan faktor lingkungan kampus di 

lingkungan kampus telah didapat, maka akan dikonversikan ke da1am 

cmpat kategori. Berikut ini adalah tabel pengkategorian data mengenai 

modus 27.00, serta standar deviasi (SD) 5.27. Setelah data faktor 

32.00, nilai minimum 9.00, rerata diperoleh sebesar 21.90, median 23.00, 

bahwa masing-masing secara berurutan memperoleh nilai maksimum 

Kampus Yogya diukur dengan angk.et berjwnlah 8 butir dengan skor I 

s.d. 4. Data yang diperoleh dari faktor lingkungan kampus diketahui 

c. Faktor Lingkungan Kampus (X8) 



45 

_.,,,.:, _ 

Kate ori 

rmggi """' Tinggi 

45% T 

"'" "" '"" 25% - 

'"" 15% 

'"" 5% 

'"' 

Dari basil penelitia.n didapatkan Faktor tempat tinggal di Kampus 

Data yang diperolch dari Faktor tempat tinggal diketahui bahwa rnasing- 

nilai minimum 19.00, rerara diperoleh sebesar 26.25, median 27.00, 

modus 29.00, serta standar deviasi (SD) 3.01. 

Setelah data Faktor tempat tinggal telah didapat, mak.a akan 

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel 

pengk:ategorian data mengenai faktor tern pat linggal: 

Yogya diukur dengan angket berjumlah 8 butir dengan skor I s.d, 4. 

masing secara berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 3 LOO, 

Gambar 11. Diagram Datang Pengkategorian Data Faktor 
li.ogkungan kampus. 

atas, selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk diagram batang berilrut: 

menyatakan Sangat rendah. Untuk memperjelas tabel pengkategorian di 

d. Faktor Tempat Tinggal (X9) 



Tabel 15. Di.!tribusi Peogkategoriao Data Faktor tempat tioggal. 
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"""' Rmdoh 
Rmdoh 

= t;2 x (32+8) = 20 

�1/6x(32-S)�4 

Kategori 

Sanpt Tinggi Tinggi 

"'" . -- --- - 
60% 

'°" 
40% 

"'" 
"'" ""' °" 

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian Faktor tempat tingga1 

Diketahw: 
Mean ldcaJ 

SD Ideal 

Untuk memperjelas tabel pengkategorian faktor tempat tinggal di 

No Kategori Interval Frek % 
I. Sangat Tinggi X>26 124 62.31% 

2. Tinggi 20::5X<26 73 36.68% 

3. Rcndah 14<X<20 2 1.01% 

4. Sangat Rendah 14>X 0 
0.()()% 

Jumlab 199 100% 

Gambar 12. Diagram Datang Pengkategorian Data Faktor lempat 
tinggal 

atas, selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut: 

(Q.{)(f'/o) menyatak.an Sangat Rendah. 

Tinggi, 2 respondcn (l.01%) menyatakan Rendah, dan O rcsponden 

responden (62.31%) menyatakan Sangat Tnggi, 73 (36.68o/•) menyatak.an 

di Kampus Jogja masing-masing secara berurutan tampak bahwa 124 



e. Faktor So,ial Budaya (XlO) 

Dari basil penelitian didapatkan Faktor Sosial Budaya diukur 

dengan angket berjumJah 11 butir dengan skor I s.d. 4. Data yang 

diperoleh dari faktor sosiaJ budaya diketahui bahwa masing-masing 

secara berurutan memperoleh nilai maksimum 42.00, nilai minimum 

26.00, rerata d.iperoleh sebesar 36.48, median 37 .00, modus 42.00, serta 

standar deviasi (SD) 4.50. 

Setelah data Falctor Sosial Budaya telah didapat, maka alcan 

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel 

pengk:ategorian data falctor Sosial Budaya. 

Tabcl 16. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Sosial Budaya. 

No Kategori Interval F,ek % 
I. Sangat Tinggi X�J0.75 171 85.93% 

2. Tinggi 22.50 ::S X< 30.75 28 14.07"/o 

3. Rondah 14.25 :c; X< 22.50 0 0.00"lt 

4. Sangat Rcndah 14.25>X 0 0.00% 

Jumlah 199 100% 

Diketahui: 
Moan Ideal= 1/2 x (44+11) = 22.50 
SD!deal =1/6x(44-11)=5.5 

Berdasarkan tabcl distribusi pengkategorian Faktor Sosial 

Budaya di Kampus Yogya masing-masing secara berurutan tampak 

bahwa 171 responden (85.93%) menyatakan Sangat Tinggi, 28 responden 

(14.07%) menyatakan Tinggi, 0 respondeo (0.00°!.) menyabkan Reodah, 

dan O responden (0.00°/o,) meoyatakan Sangat Rendah. Untuk 
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memperjelas tabel pengkategorian data faktor lingk:ungan kampus di 

atas, selanjutnya akan disajikar. kc daJam bentuk diagram batang berikut: 

100,0 . ---- 

'°" • • ""' l! • .... • c • ""' .. 
"' ..... Tinggi Rwdoh """' T'mggi ·- Kalegori 

Gambar 13, Diagnm Balang Pengk.ategorian Data Faktor Sosial 
Budaya 

D. Pembabaun 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pcndukung mahasiswa da1am 

mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK UNY kampus Yogyakarta tahun 

3013 meliputi: 

I. Faktor Akademik. 

Sebagian besar mahasiswa PGSD Penjas menyatakan ba.li.wa tingkat 

dukungan untuk Faktor Akademik dalam mengikuti studi di UNY Kampus 

Yogyakarta ada]ah "Tinggi" yaitu ll8 mahasiswa (59,33%). Sedangkan 

Fektor Akademik terdiri ates: 

a. Faktor Kurikulwn, sebagian besar rnahasiswa menyatakan tingkat 

dukungannya "Tinggi" yaitu 122 mahasiswa (61,.31%). Hal yang demiban 

dapat diartikan bahwa mahasiswa PGSD Penjas sudah memahami benar 

kurikulum yang berlaku, serta sosialisasi terhadap kurikulum PGSD 

Penjas sudah berbasil dengan baik. 
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b. Faktor Dosen, sebagian besar mahasiswa menyatakan tingkat dulcungan 

dosen "Sangat Tinggi" yaitu sebanyak 131 mahasiswa (65,83%). Hal yang 

demikian dapat diartikan bahwa FRktor Dosen sangat mendukung dalam 

mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas Kampus Yogyakarta karena 

kehadiran dosen dalam memberikan perkuliahan rajin, dosen 

menggunakan metode yang tepat, dosen juga menguasai materi kuliah 

sesuai dengan bidang keahliannya, hubungan dosen dengan mahasiswa 

baik, serta dosen pembirnbing akademik dapat maksimal dalam 

membimbing. 

c. Faktor Mahasiswa, scbagian besar yaitu 98 (49,25%) dukungannya 

"Tinggi" masing-masing individu mempunyai motivasi yang kuat untuk 

mendukung dalam mengikuti pel.:ksanaan pendidikan di Prodi PGSD 

Penjas Kampus Yogyakarta karena ditunjukkan dengan kehadiran 

mahasiswa dalam mengikuti perkuJiahan baik, mahasiswa menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan oleh dcsen, mahasiswa berusaha memiliki 

buku/diktat wajib mata kuliah, serta mahasiswa rajin meningkatkan 

ketemmpilan olahraga di luar perkuliahan. 

d. Faktor Layanan Akademik, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa 

tingkal dukungan layanan akademik "Sangat Tinggi" yaitu sebanyak 121 

mahasiswa (60,80%). HaJ ini dapat diartikan bahwa Pektor Layanan 

Akademik sangat mendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di 

Prodi PGSD Penjas Kampus Yogya karena keberadaan tugas layanan 
' 

akademik pada saat jam kerja kebanyakan selalu siap, kemampuan 

petugas layanan akademik ba.ik, serta akses data melalui internet lancar. 
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e. Faktor Sarana dan Prasarana, sebagian bcsar mahasiswa menyatakan 

bahwa tingkat dukungan sarana dan prasarana "Sangat Tinggi" mcncapai 

125 mahasiswa (62,81%). Hal ini disebabkan karena kebersihan, 

kenyamanan, kelengkapan ruang kuliah teori cukup representatif, serta 

lapangan untuk kuliah praktikjuga cukup baik. 

2. Faktor Non· Alcademilc. 

Sebagian besar mahasiswa PGSD Penjas mcnyatakan bahwa tingkat 

dukungan untuk Faktor Non-Akademik dalam mengikuti studi di UNY 

Kampus Yogyaka.rta secara keseluruhan adalah "Tinggi" yaitu 113 mabasiswa 

(56.78%) Sedangk:an Faktor Non-Akademik terdiri atas: 

a. Faktor Keluarga, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa tingkat 

dukungan keluarga "Sangat Tinggi" mencapai 126 mahasiswa (63,32%). 

Hal ini disebabkan karena kebanyakan mahasiswa mcndapatkan dukungan 

dari keluarga untuk menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas Kampus 

Yogyakarta, sebagian besar keluarga juga sangat mendukung kegiatan 

mahasiswa di kampus, serta orang tua kebanyakan memonitoring 

perkembangan kuliah anaknya sebagai mahasiswa • -�- 

b. Faktor Masyarakat, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa tingkat 

dukungan masyarakat "Senger Tinggi" mencapai 125 mahasiswa 

(62,81%). Hal ini dikarenakan mahasiswa dapat behubungan atau 

bersosialisasi dengan masyarakat dimana dia tinggal, mahasiswa dapat 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sekitar, serta 

masyarakat sangat peduli terhadap keberadaan mahasiswa waJaupun 

merupakan anak kost. 

50 



c. Faktor Lingkungan Kampus, sebagian besar mahasiswa menyatakan 

bahwa tingkat dukungan lingkungan kampus "Tinggi" mencapai 77 

mahasiswa (38,69%,). Hal yang demikian dikarenakan kaJau di k.ampus 

selain kuliah mahasiswa juga be I ajar bersama atau kelompok. 

d. Faktor Tempat Tinggal, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa 

tempat tinggal bagi mahasiswa tingkat dukungannya "Sangat Tinggi" 

mencapai 124 mahasiswa (62.31 %). Hal ini desebabkan karena mahasiswa 

banyak yang kost dekat dengan kampus sehingga perjalanan ke temp.at 

kuliah cukup dekat, tennasuk tempat tinggal di dalam kota sehingga 

segala kebutuhan hidup mudah didapat. 

e. Faktor Sosil Budaya, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa sostal 

bud.a.ya tingkat dukungannya "Sangat Tinggi" mencapai 171 mahasiswa 

(85.43%). Hal ini disebabkan karena di kampus Yogyakarta kebiasaan dan 

tata tertib sangat mendukung mahasiswa dalam pembentukan karakter, 

seperti cara berpakaian untuk kuliah teori maupun praktik diatur sehingga 

tertib namun tidak memberatkan mahasiswa, setiap akan mulai dan akhir 

perkuliahan selalu berdoa, tidak membedakan asal mahasiswa dari mana, 

hubungan dengan sesama mahasiswa baik, serta kesadaran untuk tidak 

merokok di kampus cukup baik.. 
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BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulao 

Berdasarkan hasil penclitian dan dalam batas-batas penelitian ini, dapa1 ditarik 

kesimpulan bahwa faktor-faktor pendukung mahasiswa Prodi PGSD Penjas mcngikuti 

pendidikan di FlK UNY Kam pus Yogyakarta tahun 2013 adalah: 

I. Faktor Akademik sesara keseluruhan dukungannya "Tinggi" mencapai 59,33%. 

Faktor Akademik meliputi: 

a. Kurikulum, dukungannya "Tinggi" (61,31 %). 

b. Dosen, dukungannya "Sangat Tinggi .. (65,83%). 

c. Mahasiswa, dukungannya "Tinggi" (49,25%). 

d. Layanan Akademik, dukungannya "Sangat Tinggi" (60,80%). 

e. Sarana dan Prasarana, dukungannya "Sangat Tinggi" (62,81%). 

2. Fa!ctor Non-Akademik secara keseluruhan dukungannya "Tinggi" mencapai 

56.78%. 

Faktor Non-Akademik melipnti: 

a. Keluarga. dukungannya "Sangat Tinggi" (63,32%). 

b. Masyarakat, dukungannya "Sangat Tinggi" (62,81 %). 

c. Lingkungan Kampus, dukungannya "Tinggi" (38,69"/G). 

d. Tempat Tinggal, dukungannya "Sangat Tinggi" (62,31%). 

e. Sosial Budaya, dukungannya "Sangat Tinggi" (85,43%). 
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B. Keterbatasan 

Kendatipun peneliti telah berhasil mengungkap faktor-faktor pendukung 

mahasiswa PGSD Penjas mengikuti Pendidikan di FIK UNY Kampus Yogyakarta 

tahun 2013, bukan berarti penelitian ini tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan yang 

dapat dikemukakan di sini antara lain: 

I. Tim peneliti tidak dapat mengetahui apakah mahasiswa dalam pengisian angket 

dilakukan secara objektif atau tidak, walaupun mcreka sudah diberi tahu kalau 

angket tersebut tidak akan mempengaruhi nilai. 

2. Mahasiswa yang di Juar angkatan 2010, 2011, dan 2012 tidak. ikut diteliti 

mengingat yang angkatan 2013 masih baru serta yang angkatan sebelumnya 

sudah sulit untuk ditemukan. 

3. Penel:tian ini tidak melibatkan mahasiswa PKS Penjas yang ada Di PGSD Penjas. 

C. lmplik.asi 

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi praktis bagi lembaga yaitu Procli 

PGSD Penjas dan FIK UNY, bahwa selama ini penyelenggaraan faktor akademilc 

ma.sih banyak kekurangannya dan faktor non-akademik sudah baik, narnun.masih 

harus selalu ditingkatkan. Masih ada beberapa indikator yang tingkat dukungannya 

rendah yaitu faktor kurikulum, faktor layanan akademik, faktor keluarga, lingkungan 

kampus dan tempat tinggal. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian agar 

kedepannya dapat dilakukan pembenahan. 

D. Saran-Sanm 

Sehubungan dengan basil penelitian lersebut di atas, tim peneliti menyarankan 

bahwa: 
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I. Sosialisasi terhadap kurikulum bagi mahasiswa Prodi PGSD penjas perlu 

ditingkatkan dengan earn masing-masing mahasiswa diwajibkan mempunyai buku 

kurikulum PGSD Penjas. 

2. Perlu adanya sarana dan prasacana di daJam kampu.s yang cukup untuk pelaksanaan 

proses pembelajaran prak:tik lapangan sesuei dengan kerakteristik semua 

matakuliah. 
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tU:1\lEN.l t:HIAN l'ENDIUIKAN DAI\' KEllUDAYAAN 
UNIVERSIT AS NEGERI YOGYAKARTA 

FAKULTAS !LMU KEOLAHRAGAAN 
i\l,11nat: Kampus FIK UNY JI Kolombo I, Felp. 51)092 

------······--·--·--·- -----·--······· 

l'EHJA,'1,'JIAN PELAKSANAAN l'ENELITIAN DOSEN 
ANT ARA 

WAKIL OEKAN I SELAKU PENANGGUNG JAW AB KEGIATAN 
DENG AN 

OOSEN PENELITI 
NOMOll; Ml.1.2 /UN34.lb(l'U2013 

Bambang Pr1)ono:1d1. M Ke, 

Snawan. M.Kes 

Wa�il Dekan J Fa�ult:,s lhnu Keolahrag.1an Universitas Negeri 
Yogyakana ( F!K UNY ) selaku l'en1111ggung Jawab Kegiatan, 
sclanjutny,1 drsebut PIHAK PERTAMA 
Dosen Fakultas !lmu Keolahragaan U111vcrs1tas Negcri Yogyakana 
selaku Ketua Pclak.sana Kegiatan Penclitian Prodi/Jurusan, 
Selarqutnya disebut PIHAK KEDUA 

edu.a bciah pihak secara bersama-sama ttlah sepakat rnengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian 
VJurusan, FIK UNY Tahun 2013 sebagaimann dalam Surat Kcputusan Deknn No. 137 Tahun 2013, dengan entuan sebagai berikut 

PERT AMA membenknn t11&1s kepada P!HAK K.EDUA , dan PIHAK KEDUP. menenrna tugas dari 
K PERTAMA umuk mclaksanakan kcgiatan Penelitian Prods.lurusan FlK UNY Tahun 2013 dcngan 

"ldentifikasi Fa ktor-Iaktoe reng-hambat l\1ahas1s"9 Dalam l\lengikuti rendidikan 
di Prodi PGSD l'enja� FIK UNY" 

Oengan perscnil penelin. 

I Sriawan, M.Kcs 
2. f. Suharjana, M Pd 

19580830 198703 I 003 
19580706 !984()) 1 002 

llki 
IV:: 

Pasal I 
Tujuan 

· Penetinan Prodi/Jurusan. FIK UNY Tahun 2013 bertujuan seti::p dosen b.sa menghasilkan Karya llmiah 
�menunJang kcgiatan Tri Dharma Perguman T1nggi 

Pasaf 2 
Ltngkup Kegretan 

) PlHAK PERT AM.\ n1eu)"c1.1h�,111 kepm1.1 l'IHAK KEDUA. dan PIHAK KEDUA 111�ncrnna daci PJHAK 
PERT AMA, n11tuk mctaksan.rkan kegratan Pencluian Prod1/Juru�.1n. FIK UNY T.1ln111 2013 
PlJiAK KEDUA berkcwajrban meleksanakan seluruh kcgratan Pcneli!ian Prodi/Juru,a:-:. FlK UNY Tahur 201] dar. menyerahkan lapornn kepada f>IHAK PERT AMA 

Pasal J 
Pembiayaan 



. .... onmg 

. orang 

........ orang 

Ketua Sidang, 

b. Nam Sumber 

c.BPP / . 

d. Pescrta lain, , 17,., , , .. .,, . ., orang 
Jumlah .t.t9. orang 

' .. 'F:.•.><: .... '1. fj t 

• • i��t)•� ;. ·_};1� :1� �f .•• r;;�;;..,,;�·····�h,.�s"' 
Po. lo.'." ... 1-\t �fi �- ... Pt!•'.-'. f '.." ... -� .. f co� .. f&s O 
p�-��----�-��P.� .. 1��t�.�-�� -���)� ... J���--- 

: Kctua : .. 

Sekrctaris: -��\a-�-- .A<· .... �.�-�-, .. �:.�'. .... 
: a. Konsultan ... 

KEMENTERlAN PENDJDIKAN DAN KEBUOA Y AAN 
UNJVERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Al11ma1: Kampus f!K UNY Jl. Kolombo I, Telp. 513092 

-��--�-----�---�-�-----��-----�--�--�--------------------�---------- 
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

I. Nama Penclitian ... �.������-' .. �·.t��: ..... 
2. JUI\lsun : .• P.Y.� ... 

• 

Mengetahui 
BP Penelitian FIK UN 

3. Faku!tas 

4. Status Penclitian 

S. Judul Pcnclitian 

6. Pclaksanaan 

7. Tcmpat 

8. Dipimpin oleh 

9. Pcscrta ya r rg hadir 

10. Hasil Seminar 

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan 
la.ta tu.tis, seminar berkesempuJan : Proposal Penelitian tersebur di ata.., : 
a. Oiterima, tanpa 1evisi/pembcnahan 

b. Diterima, dengan revisi/pemt>enaha.a 

c. Dibenahi unruk diseminarkan ulang 
11. Cataian: 

. ·'··· . ��,!,<\ \t�'- ... '?::\ ... � �•.•I f.� ... J•.1 �.: .. [>,� ... Yt_,A� Js.."j . 
) .. �.':f' <l,.��.1, . 



TANDA TA.NGAN 

" 

---------+-----b--- ' 

DAFT AR HADIR 

Jc...119_ .;-..,. u,g 
; ;)::!\;; �: � .: :;: :::::::::::::::::: :::::: 
' .. RJAP.<:,j.. •·· .. "":'.':':.'.). ,.J. >"e'.\'. ,�.'!,� . , .. =·-� �.!,.��.C .lt'.fl'f:,,.,_f',,,.J . 

NAMA 

Hui, Tangg2I 
J,m 
Tempee 
Ac2ra 

--------�---�---�---------, 
JE:NIS Pt:Nt:LITLAN 

k etua Jidang. 

I {4,.., f• ( :Y;j'"f >V<'"'· � I" 
2 f!"'�t--'1 Pr, ··�i.owJ. ·� �- 

NO 

22 22 � 
n ,, 

r.c ,,c-t-���������-t--�������+-����-1�,� ,��- 
" 

" 'l:.d.k 
" • r... ,,c-t-�������------+--�������+-����-+� ,� ,���--, 

1-=+---------+--------+.----t---�---l 21 21 I 
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Pada lmri 1111, Scnm rnnggal 11.ip B11IJ11 Ju111 Tah.in Dua Ribu I 1gJ lklas. yang bcr1dnda langan d, bawah mi 

"ldentilikasr Faktor-raktor Penghambat Mahasiswa OaJam Mengiki.ti Pendidikan 
di Prodi PGSO Ptnjas t'IK UN\'" 

PIHAK PERTAMA membcnkan tugas kepada PIHAK KEDUA , dan PIHAK KEDUA menenma tugas dari 
PIHAK PERT AMA umuk melaksanakan kegiatan Pcneht,an Prcdr/Jurusan, F!K UNY 1 ahun 20lJ dcngan judul 

!lid 
IV, 

Wakil Dekar. I Fakultas llmu Keolahragaan Unhersitas Ncgeri 
Yogyakarta ( FIK UNY- ) selaku Penanggung Jawab Kegratan, 
selanjutnya disebu1 PlHAK PERT AMA 
Dosen Fakultas llmu Keo:ahragaan Umversiras Negen Yogyakarta 
selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pcnelihan Prodi/Jurusan, 
Selanjutnya disebut PJHAK KE DUA 

19580830 198703 I 003 
19580706 198403 I 002 

KEJ\IENT[RIAN rENOIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVF.RSITASNEGERI YOGYAKARTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alanmt Kampus FIK UNY JI Ko!ombo I. Telp 5lJ092 

PERJANJlAN f'ELAKSANAAN l't:NELITIAN OOS[N 
ANT ARA 

WAKIL OE KAN I SELA KU l'ENANGGUNG JA WAB KEG IA TAN 
DENGAN 

DOSEN PENFLITI 
NOl\10R: 64 la.2 /UNJ4. I 6/PU2U13 

• 

I. Sriawan, M Kes 
2. F. Suharyana, M.Pd 

Dengan pcrsonil penelni: 

!. Bambang Priyonoad,, M Kcs 

Pa$11l l 
TUJUQO 

Kcgiatan Penefinan Pmdi/Jurusan, FIK UNY Tahun 201 J bcnujudn sct,ap do<en b,sa menghasilkan Karya llmiah untuk mer,unjang keg,acar. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Pasal 3 
Pemb,ayaan 

Keg,aum Penehuan Prod1/Jurusan, flK UNY Tahun 2013 uibiayai dan Dana DlPA Universuas Negeri Yogyakana Tahun 2013, Nomor· DIPA.023-04 2.189946/2013 tanggal 5 Deseruber 2012 
(I) Bia ya petaksanaan Penetnian Prodi/Jurusan, flK UNY sebesar Rp 15 000 000,00 (L1mabelas Juta Rupiah) 

Jumtah biaya tersebut akan d1bayarka11 PJHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDlJA rleM1n k�,�n""n 

Kcdua belah pihak secara berssma-sama le/ah sepakat mengadakan PerjD11j1an Pdaksanaan Penelitia.n 
Prodi/Jurus.an, FIK UNY Tahun 201 J sebagaimana dalam Surat Kcpulusan Dckan No I )7 Tah,rn 20 I J. dcngan ketcntuan sebagar bcnkut· 

2 Sriawan, M Kes 

Pa-'111 2 
l111gku9 Ke3,arnn 

(!) PIHAK PCRTAMA mcn,crahkan kepada PJHAK KEDUA. dan PJH 'IK KEDUA mcnerima dari PIHAK 
PERTAMA, untuk melaksanakan kegiatan Penelni .. n Prcdi/jurusan, FJK UNY Tahun 20JJ 

(2) PIHAK KEDUA berkewejrban melaksanekan seluruh kegiatan Pcnelit1an Prodi/.'urusan, FIK UNY Tahun 2013 d,m meny�rahkan lapornn kepada PIHAK PERTAMA. 



OTang 

orang 
orang 
orang 
orang 

..... ./ . 
.. dV . 

llmu Keolahrogaan Umversltas Negeri Yogyalrnna 

Jumlah 

: a. Konsultan 
b. Nara Sumber 
c. BPP 
d, Peserta lain 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat: Jalan KolomboNo.J Yogyakana Te!p. 513092 

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN 

.s--.���(.I.,. 't::.f�),-�1-��-., r�l�.r.�r-�1.� ... 1_,.4 rrQ{'e-fr& 
?o,z 

l. Narna Peneliti ,. Jurusan 
3. Fakuhas 
4 Jems Penelitian 
5. Judul P.meli1ian 

6. Peteksanaan 
7. Tempa1 
8. Dipimpin oleh 

9. Pc:.ert.a yang hadir 

10 Ha�il scn11m1r: 
Setclnh memperrimbangkan penyujien, penjelasan, aegurncntasr sena sistemanka dan 
tau, tu!is. seminar berkesimpulan · hasrl pcnclitian tersebut diatas : 

a Diterima, tanpa revis1/pcmbenahan 
h, Diterima, dengan rev,s,/pembenahan 
c. Drbenahi untuk dlscminarkan ulang 

I IC'.'."� /ff'<:! :f.r.•.e.S/lf,-A,, d,:/;;,k v: : .. 1'""'!"11.c...,.,,-,, 
.... �- ��·j· .� .. �- .-:f� �·· ... ,. �! .... ·A�.&.f-:-: .. , . 

Sekretar,s, 

� 
J.�/o•,.d Q, 
NIP. /f!l'.'.!,-.'.t.1.�l>'f / '11 J 

Ketua Sidang, 

�-�·�-.P.�.r�:1.0.:.:10<� M. lt"'c; 
�IP 

Mengeliohui 
BP. Penelitian FIK · UNY 

dlwkdlpenefitian/berrraacaru 



Hari, T•nggal 
J•m 
Temper 
Acara 

DAFT AR HADIR 

: Kamis, 31 Oktobn 2013 
: 10.00- selesa! 
: Ru11ng R11pat Pimpinan Lt 2. GPL.\- FJK UNY 
: Stminar Hasil P,ntlitian FIK - UNY 2013 

Wakii Dck.an r. 

Ors. Bamba.ng Priyonoadi, M.Kcs. 
NlP. \9S90S211. IQll.�O? I Ml 

NO NAMA -: ,,., ANDA T A,'1GAN 

I Ora. Rumpis Agus Sudarko. M S I v 
2 Bambang Priyonoadi, M.Kcs - , 

� / ) Amai Komllfi, M.S, ) . 
• Faidillah Kumiawan, M Or " • Ir. 

Cenka Rismayanthi, M Or s 1 \\ u A , 
" 

6 Ch. Fajar Sriwahyun13ti. M.C1r ' 6 ttl' 
J Sriawan, M Kcs J / ./ � 

' 
• Yudik P,i,se1yo, M Ke, I • 1- \_�' 
9 Erwin Sdyo K. M Kes I, � r, 

/! r �- . -- .- 
IO SumllrJO. M Kes IO r I 

' ' , 
II Suhadi, M.Ptl II j n, 
12 Ahmad Ritha1.1d111, M.Or 12 /ll, J, 

. 
'-./ 13 Yuyun Ari Wibowo, M.Or 13 . 

" Aris Fajar Pambudi, M Or I {/ " ! -Wi 
15 Hedi Ardianto JI, M.Or ,,., ' 
16 Sayono, M.Or 16 � I ' 117 
11 Soni Ncpembri. M I'd : 

" Sb. Pranatahadi, M.Kes \Q/:1.i\ .- 

Aldvc At ..... "I 19(..- ( I 19 "". 0,. • 
20 �h"' Nu.r ,...-ti·· " I 20 I 11')-' 

21 µ,do,,� p;,,· I' !XI-I. 11 ffe, - ' ' . 
22 22 



Uld ,v, 

Wakil Dekin r Fakulu,s !lrnu Keolahragaan Universitas Ncgeri 
Yogyakarta ( FIK UNY ) sclaku Pcnanggung Jawab Kegiacan. 
selanjutnya drsebut PIHAK PERTAMA 
Dosen Fakuhas llrnu Keolahragaan Un111ersitas Negeri 
Yogyakarta selaku Kctua Pclaksan111 Kegia:an Peneli1ian 
Prodi/Jurusan, Sclanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

19580130 198703 I OOJ 
19580706 198403 1 002 

KEJ\IENTERIAN PENDIOIKAN IJAN KE BUDA YAAN 
UNIVERSITAS NEGERI VOGYAKARTA 

F'AKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
A1ama1 Karnpus FJK UNY JI. Kolornbo ! , Telp. 51�092 

I S11a,.,,.a.1. M Kcs 
2. F Suh�IJ�na. M Pd 

1. Darnbang Pnyonnadi. 1\.1.Kes 

2. Sriawan. M Kcs 

Pasal I 

Tclah mengadakan Scrah Tenrna P�kerjaan secara nyata yang berupa Kegiatan Penelitian Prodi/Jurusan, FIK 
uetversses N�gen Yogyakarta pelaksanaannya telah meocapai 100 •Ii, (scratus persc-n) yang diatur scbagai berikut 

"ldcntifikui Faktor-fok1or Peng-hamblil Mahasiswa OaJam Mengikuli Pendidikan 
di ?rodi PGSO Penja, FIK UNY" 

Dengan per3,(1111I pcnelifr 

Pl!-11\K Kl:::DUA l'II-IAK PERT AMA 
IXl�tn rcneliti Wald! Ockan I 

Sclaku Pcnanggun Jawab Kcgiatan 

Pada hari im, Ka1ms 1anggal Tigapuluh satu, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Ttga Belas, berdasarkan Surat Kcputusan Dcka11. Nomor 1) 7 Tahun 2013, tang.gal . J Juni 201), karni yang benanda tangan di bawah ini : 

IIERITA ACARA SER.AH TERIMA PEKERJAAN 
NOMOR: 1265a /UNJ4.16/PL/2013 

-------··-····---···--··------·-··-··--··-·-···-··--·-·····--------····--···---·····--·······--··-··---------····----····-·····--------···--·· 

Pihak �edua telah mcnyerahkan kcpada Pihak Penama dan Pihak Pertama telah menerima Laporan Hasil 
Pcncli1ian dllli Pihak Kedua, berupa Kcgiatan Pcncli!ian ProdifJurusan. FIK Universitas Ncgeri Yogyakarta Tahun 20JJ dcnganjudul· 

Pasal 2 
Dengan serah tcrima ini rinal( Kcdua bcrhak menerima pernhayaran tahap II scbesar 
JO-/. x Rr 15.000.000,00 .• Rp 4.500.000,00 ( Ernpatjut;, Jima ratus nbu rupiah) 

Pasal 3 
Derita Ac.i•a ini Uibuat dcngan scsuncguhnya dalam rangkap 5 (lima) dcngan dibubuhi materai 
Rp 6.000,00 (cnam nbu rupiah) pada lembar kesatu dan kcdua yang masing-mcsing mcmpunyai kekuatan hukum yang sarna. 



ANGKET PENELITIAN 

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG MAHASISWA DALAM 
MENGIKUTI PENDIDIKAN DI PROD! PGSD PENJAS FIK UNY K.AMPUS 

YOGYAKARTA 

A. Mahasiswa Angkatan ; . 
Kelas 

B. Petunjuk Pengisian 
I. Bacalah setiap butir pemyataan dengan scksama 
2. Pilih satu altematif jawaban .yang paling sesuai dengan kenyataan menurut anda 

dengan memberi tanda contreng (V) pada tempat yang telah disediai<.an, yaitu: 
SANGAT MENDUKUNG (SM); MENDUKUNG (M); TIDAK MENDUKUNG 
(TM); atau SA.i"\JGA T TIDAK MENDUKUNG (STM) 

3. Bantuan anda sangat kami pcrlukan sebagai masukan bagi prodi dengan mengisi 
angle.et sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

No. Pemyataan Jawaban 
SM M TM STM 

A. Faktor Akademik 
Kurikulum 

I Pemahaman sava terhadao kurikulum Prodi PGSD Penias 
2 Selama ini sosiaJisasi kurikulum Prodi PGSD Penjas bagi 

mahasiswa 
J Visi dan misi Proeram PGSD Penias 
4 Mata kuliah, jumlah dan bobot SKS masing-masing 

semester da1am kurikulum Prodi PGSD Penjas 
5 Kurikulwn Prodi PGSD Penjas terhadap kompctensi 

lulusan mahasiswa 

Dosen 
6 Kehadiran dosen dalam rkuliahan 
7 Pon unaan metode mbelaiaran oleh doseu 
8 Pon _ dosen terhadan materi vane diaiarkan 
9 Penggunaan media oleh dosen dalam menyampaikan 

materi 
JO Kemampuan dosen dalarn mcnjawab pcrtanyaan yang 

diaiukan olch mahasiswa 
II Kemampuen dosen mengikuti perkembangan keilmuan 

dalam kchiduran alobal 
12 Motivasi vanz diberikan dosen keoeda mahasiswa 
13 Latar belakang pendidikan doser. sesuai dengan 

matak:uliah yang diampu 
14 Remedial bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan 

belaiar oleh dosen 
15 Hubunoan dosen den mahasiswa 



16 Kcbcradaan dosen di kamous 
17 Doscn ocmbimbina akademik sava 

Mahasiswa 
18 Kehadiran sava daJam menaikuti =rkuliahan 
19 Ketcrlambatan sava dalam mcnnlkuti rkuliahan • 
20 Kcscmoatan bertanva dalam setian oerkuliahan 
21 Penyelcsaian tueas-ruaas sava vane diberikan olch doscn 
22 Bagi saya bclajar bcrkelompok untuk penguasaan matcri 

oerkuliahan 
23 Baai sava memnunvai buku/dikt.at waiib mata kuliah 
24 Bagi saya meningkatkan keterampilan olahraga di luar 

oerkcliahan 
' 25 Baai sava datane dan bclaiar di oernustakaan 
' ' 
I Lavanan akademik 

26 Lavanan akademik di Prodi PGSD Penias 
27 Kcberadaan petugas layanan akademik di Procli PGSD 

Pcnias oada saat iam ruaas 
28 Kema.mpuan petugas !ayanan akadcmik di Prodi PGSD 

Penias 
29 Keramahan petugas layanan akadcmik Ji prodi PGSD 

Penias 
30 Kecepatan dan ketelitian tueas lavanan akademik 
31 Jadual kuliah vanz dir.indah hari dan iam oleh dosen- 
32 Akses data vane sava rlukan melalui internet di FIK 

Sanma dao nrasaraoa 
33 Kebersihan dan kerapian tempat/ruangan untuk kuliah 

teori 
34 Kenvamanan temoat untuk kuliah teori 
35 Perl en untuk kuliah teori 
36 Perbandingan jumlah mahasiswa dcngan luas ruangan 

untuk kuliah teori 
37 Lananaan/temnat untuk kuiiah oraktik oermainan 
38 Laoenaarstemoer untuk kuliah oraktik eiletik 
39 Kolarr, renane/temoat untuk kuliah renana 
4-0 Ruanean untuk kuliah cenam 
41 Ruanean untuk kuliah oraktik bcladin 
42 Laboratorium ttntuk oraktik 

B. Fab.tor Non Akademik 
Kclua...,.a 

43 Kebebasan yang dibcrikan orang tua saya dalam memilih 
Prozram Studi 

44 Dnkungan keluarga saya dalam mcnempuh pendidikar> di 
PGSD Penias FrK UNY 

45 Dukungan orang tua saya d.Jam mcngikuti kegiatan di 
kamnus 



46 Pemenuhan kebutuhan saya oleh orang tua jika untuk 
kernaiuan oendidikan. 

47 Monitoring orano tua tcrhada rkembancan kuliah sava 
48 Pekeriaan dan oenahasilan orang tua saya 
49 Latar bclakena oendidikan orang tua saya 
50 Hubunaan sava denaan anaaota keluaraa di rumah 

Masvarakal 
51 Keaiatan sava di masvarakat 
52 Hubunaan save denzan eneeote masvarakat vanu lain 
53 Kcaiatan ocndidikan masvarak.at di sekitar sava 
54 Kerukunan dan toleransi masyarakat di sekitar sava 
55 Orang yang berpendidtKan tinggi di masyarakat sekitar 

sava 
56 Kepedulian masyarakat di sekitar saya terhadap 

nrndidikan anak 
57 Loeat berbicara saya 

Llnakunean Kam1,us 
58 Saya tidak suka bcrkumpul dengan mahasiswa di kampus 

yanr.. hanva untuk nonskrcna dan ne ' 59 Lingkungan kampus terlalu bising dengan kendaraan yang 
lalu lalang, sehinaaa tidak danat bcrkonsentrasi belaiar • 

60 Lingkungan kampus aman, sehingga saya merasa tcnteram 
mcnaikuri kuli:i:h 

61 Lingkungan kampus nyaman, sehingga saya merasa betah 
bcrada Ji kampus 

62 Saya mcrasa cocok makan di kantin schingga tidak perlu 
mencari makan di luar 

63 Mahasiswa saling menjaga hubungan yang baik dengan 
sesama mahasiswe PGSD Penias 

64 Mahasiswa FIK dari Prodi lain dalam setiap kegiatan 
menaanaaae orodi PGSD Penias kedudukannya setara 

65 Saya mengikuu kegiatan olahraga di luar jam kuliah pede 
sore hari di kamous 

Temoat Tfoooal 
66 Tempat tingga! sayajauh sehingga sering terlambat 

kuliah" 
67 Sava tid!'ik memilik.i temnat uoeeel YMR tetap" 
68 Say a dapat belaiar denoan lcnano di tern t tin al saya 
69 Saya mcrasu senang tinzza! di rumah orana tua 
70 Saya mcrasa senang tineeal di kost/asrama 
71 Saya tinggal di rumah orang rua atau kost/a:.rama yang 

dekat denaan kamous 
72 Saya ingin pindah dari tempat tinggat saya yang sckarang 

karena terlalu ramai" 
73 Saya tinggal di temper yang tidak nyaman schingga lebih 

suka tinaeal di rumah/kost teman" 



Sosial Budava 
74 Tata tertib berpakaian saat mengilcuti kuliah teori di 

ruangan 
75 Tata tertib memakai kaos seragam saat mengikuti kuliah 

praktik dan nrn.lctikum 
76 Larangan tidak. boleh merokok saat berada di lingkungan 

karnpus 
77 Dosen menegur saya karcna mernakai eerhlesen berlcbihan 
78 Dosen menesur sava karena rambut oaniana atau tidak raci 
79 Saya mcmbantu jika ada tcman mahasiswa yang 

membutuhkan bantuan 
80 Mahasiswa berdoa saat akan mulai dan akhir oerkuliahan 
81 Mahasiswa mengil;.uti senarn masal yang diselenggamkan 

oleh kamnus 
82 Mahasiswa mengikuti upacara bendera yang 

diselenaaarakan oleh kamous 
83 Mahasiswa mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh 

FIK 
84 Hubungan sosial dengan teman di dalarn maupun di luar 

kampus 

r 
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