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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana

belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik  secara aktif  mengembangkan

potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagaman,  pengendalian  diri,

kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia,  serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat bangsa dan negara (UU No 20 tahun 2003). Dalam jenjang pendidikan

tingkat perguruan tinggi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana  adalah

menyusun tugas akhir berupa skripsi. 

Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditullis oleh mahasiswa program sarjana

pada  akhir  masa  studinya  berdasarkan  penelitian,  atau  kajian  kepustakaan  atau

pengembangan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama (Darmono

dan Hasan,2002) Begitu panjang dan rumitnya proses pengerjaan skripsi ini sehingga

membutuhkan  biaya,  tenaga,  waktu,  dan  perhatian  yang tidak  sedikit.  Umumnya

mahasiswa diberikan waku untuk menyelesaikan skripsi  dalam jangka waktu satu

semester  atau  kurang lebih sekitar  enam bulan.  Tetapi  pada  kenyataanya,  banyak

mahasiswa  yang  memerlukan  waktu  lebih  dari  enam  bulan  untuk  mengerjakan

skripsi (Darmono dan Hasan,2002). 

Menurut data setiap tahun,ribuan sarjana dan magister lulus dari  perguruan

tinggi. Bahkan jika dirinci lebih detail mungkin setiap bulan lahir ratusan sarjana

dengan berbagai bidang keuilmuan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, lebih

dari ratusan ribu sarjana dan magister dengan berbagai latar belakang keilmuan yang

semakin  menyesaki  negeri  ini  (Suyadi,2011).  Setiap  perguruan  tinggi  selalu

memberlakukan aturan bahwa setiap skripsi maupun tesis harus berisi temuan baru

atau pengembangan keilmuan yang sifatnya relatif  baru.  Sehingga,  temuan dalam

skripsi  maupun  tesis  tersebut  dapat  dimanfaatkan masyarakat  secara  luas.

Berdasarkan pengamatan hampir setiap mahasiswa pernah ditolak dalam mengajukan

judul skripsi dikarenakan mungkin karena judul sudah sering di tulis,tujuan skripsi

tidak jelas dan masih banyak faktor intern dan ekstern yang terdapat dalam pribadi

mahasiswa.
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Anggapan  yang  menyatakan  bahwa  skripsi  atau  tesis  itu  sulit,  lama,berat,

berliku dan lain sebagainya adalah tidak benar. Sedangkan yang benar adalah skripsi

atau tesis  itu mudah meskipun tidak bisa dimudahkan.Muhibbin Syah (1997:132)

menyatakan bahwa belajar banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (1)

faktor   internal  (faktor  yang  berasal  dari  dalam diri  siswa),  (2)  faktor  eksternal

(faktor yang berasal dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan diluar diri siswa. (3)

Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan

pembelajaran materi-materi  pelajaran.  Berdasarakan uraian diatas maka penelitian

tertarik  melakukan  penelitian  tentang  “Analisis  Faktor  Penghambat  Penyelesaian

Skripsi  Mahasiswa  Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas

Muhammadiyah Sukabumi”.  Penelitian ini   bertujuan untuk mengetahui  seberapa

besar faktor intern dan faktor  ekstern tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian

skripsi  mahasiswa  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas

Muhammadiyah Sukabumi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian

ini adalah :

1) Apa  sajakah  faktor  yang  menjadi  penghambat  penyelesian  skripsi

mahasiswa  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas

Muhammadiyah SuFAkabumi?

2) Seberapa  besarkah  faktor  tersebut  mempengaruhi  penyelesaian  dalam

penulisan  skripsi  mahasiswa  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  uraian  dari  rumusan  masalah,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini

adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai faktor  -  faktor yang menjadi

penghambat penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi 
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2. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai seberapa besar faktor tersebut

mempengaruhi  penyelesaian  skripsi  mahasiswa  Fakultas  Keguruan  dan

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi

1.4 Target Luaran

Kontribusi hasil penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan yaitu dihasilkannya salah satu

alternatif  bahan  ajar  yang  efektif  digunakan  dalam  proses  menumbuhkembangkan

kemampuan pemahaman kosnep mahasiswa khususnya dalam mata kuliah statistika terapan.

Adapun target luaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Publikasi di Jurnal Nasional 

b. Prosiding berskala Nasional

Secara rinci rencana target capaian ini bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Tahunan

No Jenis Luaran Indikator Capaian

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS TS+1 TS+2

1 Artikel Ilmiah

dmuat  di

Jurnal

Internasional

bereputasi

√ draft published

Nasional

terakreditasi

√ draft

Nasional  tidak

terakreditasi

√ published submitted

2 Hak

Kekayakan

intelektual

Hak Cipta √ draft

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Skripsi
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Skripsi  merupakan  karya  ilmiah  tertinggi  selama  menempuh  pendidikan

sarjana (S1).  Skripsi  adalah karangan ilmiah yang memaparkan suatu pokok soal

yang cukup penting dalam suatu cabang ilmu sebagai cabang penelitian pustaka dan/

atau  lapangan  yang  dilakukan  oleh  seorang  mahasiswa  berdasarkan  penugasan

akademik dari  perguruan tingginya  untuk menjadi  salah  satu  syarat  kelulusannya

sebagai  sarjana  (The Liang Gie:1995).  Menurut  Nana Sujana  (1988) berpendapat

skripsi  adalah  karya  ilmiah  yang  ditulis  dan  dipersiapkan  pada  akhir  program

studinya  sebagai  salah  satu  syarat  mendapat  gelar  dan  skripsi  ini  ditulis  oleh

mahasiswa  program  S-1.  Dalam  pengerjaan  skripsi  mahasiswa  dibimbing  oleh

minimal  dua orang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh perguruan tinggi  yang

bersangkutan.  Pembimbingan  ini  dimaksudkan  agar  hasil  skripsi  mahasiwa

berkualitas baik dari segi isi maupun teknik penyampaiannya.  

Skripsi  merupakan karya tulis  ilmiah berupa paparan tulisan hasil  penelitian

yang membahas suatu masalah dibidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-

kaidah yang berlaku dalam suatu  bidang ilmu,  penulisan  skripsi  juga  merupakan

bagian  dari  kegiatan  pendalaman  dispilin  lewat  kegiatan   tulis  menulis  bagi

mahasiswa program S-1 (Suyadi,2011). Bahkan karena pentingnya karena pentingya

kegiatan ini ditentukan oleh kualitas hasil skripsi yang disusunnya. karena skripsi

merupakan karya akhir atau karya puncak yang dianggap bisa memberikan indikatir

kadar  pemahaman  atau  ketercapaian  disiplin  ilmu  mahasiswa  yang  bersangkutan

(Maryaeni:2009).  Skripsi  adalah  tugas  penulisan  dalam  rangka  mengakhiri

perkuliahan  bagi  para  mahasiswa  dan  dipakai  untuk menunjuk  satu  subjek  yaitu

untuk tingkat sarjana (Fachrudin:1998)  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang berupa paparan tulisan hasil penelitian

yang membahas suatu masalah dibidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-

kaidah yang berlaku dalam suatu bidang ilmu yang ditulis dan dipersiapkan pada

akhir  program studinya  sebagai  salah  satu  syarat  mendapat  gelar  dan  skripsi  ini

ditulis oleh mahasiswa program S-1 

2.2. Jenis-Jenis Skripsi 

Berdasarkan  bahan  kajian  dan  tipe  pembahasanya,  skripsi  dapat

dikelompokkan menjadi tiga jenis adalah:

1. Skripsi Berdasarkan Hasil Kajian Pustaka
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Kajian pustaka ialah kajian atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk

memecahkan  suatu  masalah  yang  berpijak  pada  pengkajian  kritis  dan  mendalam

terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan.  Bahan-bahan  yang  berupa  informasi

teoritis,  penjelasan  teknis,  atau  teman  aplikatif  dari  berbagai  sumber  pustaka  ini

dianalisis secara kritis dan disajikan dengan sistematika baru sesuai dengan keperlun

tertentu. Dengan demikian bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide

atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Oleh karena

itu pola pikir dedukif sering diterapkan dalam skripsi jenis kajian pustaka ini.

2. Skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan 

Penelitian  lapangan  adalah  jenis  penelitian  yang  berorientasi  pada

pengumpulan empiris dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan

simpulan.  Ditinjau  dari  pendekatannya,  penelitian  lapangan  ini  dapat  dibedakan

menjadi  dua  jenis,  yaitu  penelitian  kuantitatif  dan  penelitian  kualitatif.  Penelitian

kuantitatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pola nalar deduktif-

induktif, yaitu pola nalar yang berpangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli, atau

pemahaman penelitian, kemudian dikembangkan menjadi serangkaian permasalahan

dan  kemungkinan-kemungkinan  pemecahannya  untuk  memperoleh  pembenaran

(verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris.

Sementara  itu  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan

mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-konstektual melalui pengumpulan

data dari  latar  alami sebagai  sumber langsung lewat   keterlibatan  peneliti  sebagai

instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis dengan pola nalar induktif. 

3. Skripsi berdasarkan hasil pengembangan

Penelitian  pengembangan  ialah  perancangan  kegiatan  untuk  memecahkan

permasalahan-permasalahan  actual  dengan  memanfaatkan  teori-teori  dan  konsep-

konsep,  dan  prinsip-prinsip  atau  temuan-temuan  penelitian  yang  relevan.  Oleh

karena itu ,kegiatan pengembangan ini bersifat  praktis-pragmatis.  Skripsi  berjenis

pengembangan  ini  memiliki  perbedaan  bila  dibandingkan  dengan skripsi  berjenis

penelitian lapangan. Apabila skripsi berjenis penelitian lapangan berupaya menguji

jawaban  yang  diajukan  terhadap  suatu  masalah,  skripsi  berjenis  pengembangan

berupaya menerapkan pemecahan suatu masalah
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2.3. Faktor Hambatan Dalam Belajar

Usman (2005:41) mengemukakan belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah

laku  pada  diri  individu  berkat  adanya  interaksi  antara  individu  dan  individu  dengan

lingkungannya. Hasil belajar berupa kapabilitas, setelah belajar orang memiliki ketrampilan,

pengetahuan, sikap, dan nilai.  ) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam

mencapai hasil belajar yang baik terdiri dari: 

1) Faktor jasmaniah (Fisiologis)

2) Faktor Psikologis

3) Adapun faktor yang tercakup dalam faktor psikologis, yaitu:

a) Intelegensi  atau  kecerdasan,yaitu  kemampuan  belajar  disertai  kecakapan  untuk

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Intelegensi adalah kecakapan

untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan

efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif,

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat (Slameto, 2004:56). Intelegensi

merupakan salah satu aspek yang ting dan sangat  menentukan berhasil  tidaknya

seorang anak dalam belajar. 

b) Bakat adalah kemampuan untuk belajar dan kemampuan ini baru terealisasi menjadi

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

c) Minat  dan perhatian adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan

mengenang beberapa kegiatan. Sedangkan menurut Tohirin (2006:56) minat adalah

perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu obyek. Minat besar pengaruhnya

terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran menarik minat siswa lebih mudah

dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar.

d) Motivasi  siswa  merupakan faktor  penting dalam belajar  karena motivasi  mampu

memberi semangat pada seorang anak dalam kegiatan belajarnya. 

e) Sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu mempengaruhi hasil belajarnya, perlu

diupayakan  agar  tidak  timbul  sikap  negatif  siswa,  guru  dituntut  untuk  selalu

menunjukkan  sikap  positif  terhadap dirinya  sendiri  dan  terhadap mata  pelajaran

yang menjadi kesukaannya. 

Faktor yang berasal dari luar diri siswa (ekstern): 

a)   Faktor keluarga, keluarga merupakan tempat pertama kali anak merasak pendidikan.

Keluarga  adalah  institusi  sentral  penerus  nilai-nilai  budaya  dan  agama  (value

transmider) artinya keluarga adalah tempat pertama dan utama seorang anak mulai

belajar mengenal nilai-nilai yang berlaku dilingkungannya. Apabila hubungan antara
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anggota keluarga khususnya orang tua dengan anak-anaknya bersifat merangsang

dan  membimbing  anak   memungkinkan  anak  tersebut  mencapai  prestasi  belajar

yang baik. 

b) Faktor sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa karena itu lingkungan sekolah

yang baik dapat mendorong untuk belajar lebih giat. 

c) Lingkungan masyarakat;  lingkungan masyarakat  juga merupakan salah satu faktor

yang  tidak  sedikit  pengaruhnya  terhadap  hasil  belajar  karena  lingkungan  alam

sangat besar pengaruhnya ke perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan

sehari-hari  anak  akan lebih  banyak bergaul  dengan lingkungan dimana  anak itu

berada.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  lingkungan  masyarakat  membentuk

kepribadian  anak,  karena  dalam  pergaulan  sehari-hari  seorang  anak  akan  selalu

menyesuaikannya. 

Berdasarkan uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  faktor  utama yang

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor eksternal dan internal yang berasal dari

diri siswa.

3. Penelitian yang relevan 

1. M  Choiril  Asmawan  (2016)  dengan  judul  Analisis  Kesulitan  Mahasiswa

Menyelesaiakan skripsi dengan hasil faktor intern yaitu motivasi dan pemahaman

mahasiswa dalam menulis skripsi,  faktor eksternal yaitu lingkungan dan system

birokrasi  mendukung mahasiswa untuk segera  menyelesaikan skripsi  dan dosen

pembimbing menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi.

2. Ibnu Siswanto (2015) Faktor-faktor Penghambat Pengerjaan Tugas Akhir Skripsi

Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. Dengan hasil 1) implementasi

pedoman penulisan tugas akhir skripsi di jurusan PT Otomotif FT UNY dilakukan

dengan pembentukan coordinator tugas akhir skripsi, pembagian tahapan-tahapan

pengerjaan skripsi yang terdiri dari judul,bimbingan pengambilan data peneltiian

dan ujian  TAS sampai  dengan pengelauaran  nilai  TAS. 2)  faktor  yang menjadi

faktor  penghambat  dalam pengerjaan  skripsi  yaitu  kesulitan  dalam menemukan

permasalahan  yang  akan  diangkat  menjadi  judul  penelitian,  mahasiswa  focus

mengerjakan proyek akhir   (mahasiswa angkatan 2008 kebawah),  focus laporan

KKN  PPL,  mengulang  banyak  mata  kuliah,  tidak  rutin  bimbingan  dengan

dosen,kesulitan dalam menulis karya ilmiah. 
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif

kualitatif  karena  peneliti  ingin  menggambarkan  fakta-fakta  atau  keadaan  yang

sebenarnya  tentang  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam penyelesaian  skripsi.
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Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

(Mukhtar: 2003) 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian  ini adalah  Mahasiswa  Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun ajaran 2014 dan tahun

ajaran sebelumnya yang sedang menyusun skripsi. 

3.3 Setting Penelitian

Setting  penelitian  yang  digunakan  adalah  setting  di  kampus Universitas

Muhammadiyah Sukabumi dalam kegiatan bimbingan skripsi

3.4 Desain Penelitian

Desain  peneletian  menurut  Sugiyono  (2013),  desain  penelitian  ini  sebagai

berikut : 

1. Tahap  pra  lapangan atau  oerientasi meliputi:  menyusun  rancangan

penelitan,memilih  lapangan  penelitian,  menyiapkan  perlengkapan  penelitian,

pengamatan awal dilapangan serta mengumpulkan informasi awal

2. Tahap penelitian

Dimulai  dengan  mereduksi  segala  informasi  yang  ditemukan  di  tahap  awal,

mefokuskan masalah, mengumpulkan data dari nara sumber melalui  observasi,

angket. 

3. Tahap analisis data 

Menganalisis  secara  mendalam  terhadap  data  dan  informasi  yang  diperoleh

sehingga  diperoleh  formula  dan  ilmu  baru  yang  dapat  digunakan  untuk

membantu mengatasi faktor intern dan faktor ekstern yang menjadi penghambat

dalam penyelesaian skripsi..

3.5  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan

data. Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan

yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  tidak

terstruktur yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis  besar  permasalahan  yang  akan  ditanyakan  (Sugiyono;2013).  Data
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yang diperoleh berupa informasi dari nara sumber mengenai faktor intern

dari  mahasiswa  yang  menjadi  penghambat  dalam  penyelesaian  skripsi.

Wawancara dilakukan kepada kepala program jurusan, dosen  pembimbing

dan kepada mahasiswa. Data yang diperole dari wawamcara nantinya akan

di jadikan pedoman untuk mengambil kesimpulan. 

2. Dokumentasi

Dokumentasi  dalam  penelitian  ini  berupa  kartu  atau  buku

bimbingan skripsi mahasiswa untuk mengetahui berapa lama waktu yang

di butuhkan untuk menyelesaikan skripsi. 

3. Kuesioner (Angket)  

Angket  adalah  sejumlah  pertanyaan  tertulis  yang  digunakan  untuk

memperoleh  informasi  dari  responden  dalam  arti  laporan  tentang

pribadinsa atau hal-hal yang diketahui (Arikunto:2002). Angket diberikan

kepada mahasiswa yang sedang menulis skripsi.  Angket  berisi  tentang

pertanyaan-pertanyaan  kendala  apa  saja  yang  di  temukan  pada  saat

mahasiswa  menyusun skripsi. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sebagai instrumen 

Peneliti  menjadi  instrumen utama penelitian  karena  dalam penelitian  kualitatif

peneliti yang mengetahui fokus masalah (Nasution;1998) serta peneliti yang akan

mengembangkan  pertanyaan  mengenai  faktor  penghambat  penyelesaian  skripsi

kemudian peneliti menganalisis data tersebut. 

2. Kuesioner (Angket)

Angket berisi mengenai pertanyaan tentang factor  intern dan factor ekstern yang

menjadi  penghambat  dalam  penyelesaian  skripsi  yang  terdiri  dari  kesulitan

persiapan pengajuan judul atau pemilihan judul penelitian, kesulitan dalam proses

bimbingan, kesulitan dalam pengumpulan dan pengolahan data, dan kesulitan lain

yang ditemukan selama menyelesaikan skripsi.

 

3.7  Teknik Analisis data 
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Analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  Miles  dan

Huberman yaitu  analisis  data  dilakukan secara  interaktif  dan berkangsung secara

terus menerussampai tuntas seungga datanya jenu (Sugiyono,2013). 

Teknik analsis data terdiri dari empat komponen yaitu;

1. Reduksi  Data

Data  yang  diperoleh  dilapangan  oleh   dari   hasil  wawancara,  observasi  dan

dokumentasi kemudian di pilih  yang penting dan dirangkum sehingga di perole

gambaran. 

2. Penyajian  Data

Penyajian data  adalah data  yang suda diperoleh dikumpulkan dan di  analisis

kemudian di sajikan dalam bentuk teks naratif,  diagram, flowchart,  bertujuan

untuk memudahkan pembaca memngerti isinya. 

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan dan verifikasi data. Miles

dan Huberman mengungkapkan (1994) bahwa Kesimpulan dilakukan dengan

teliti dan hati-hati supaya sesuai dengan tujuan penelitian. 

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. Anggaran Biaya

Anggaran Biaya yang tercantum dibawah ini merupakan ringkasan biaya penelitian, 

untuk penjabaran seacara rinci dapat dilihat pada lampiran .

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian yang Diajukan

No 
Jenis Pengeluaran

Biaya yang

diusulkan (Rp)
(1) (2) (4)
A. Gaji dan Upah Rp. 1.100.000,00
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B. Bahan Habis Pakai Rp. 1.000.000,00
C. Pembuatan laporan dan Biaya publikasi Rp     900.000,00

Total dana yang diusulkan Rp. 3.000.000,00

B. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan dalam waktu 3 bulan, yaitu pada bulan Mei 2018 sampai 

dengan Juli 2018. Perkiraan waktu penelitian ini dapat dilihat di tabel berikut:

4.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tabel 4.1

No.
Nama

Kegiatan

Bulan

Jan
Fe

b

Ma

r

Ap

r
Mei Jun Jul

Ag

s
Sep Okt Nov Des

1 Pendahuluan dan

Pembuatan 

proposal

2 Studi Literatur 

3 Pembuatan 

Instrumen

4 Validasi 

Instrumen 

5 Uji Coba 

Instrumen

6 Tahap 

Pelaksanaan 

Penelitian

7 Analisis Data

8 Penyusunan hasil

penelitian

9 Seminar dan 

Publikasi
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penghambat  dalam menyelesaikan Skripsi.

1. Cakupan wilayah  informan

Mahasiswa  tahun  ajaran  2014/2015  keatas  dari  berbagai  program  studi

pendidikan teknologi informasi, pendidikan matematika, pendidikan PAUD ,

pendidikan Bahasa Indonesia dan program studi PJKR di Fakultas Keguruan

Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

2. Hasil Peneltian

1. Deskripsi  cakupan wilayah Penelitian

Mahasiswa Program studi pendidikan teknologi informasi, program studi

pendidikan matematiak,  program studi  bahasa  indonesia,  program studi

pendidikan jasmani dan kesehatan rohani, program studi pendidikan anak

usia dini  Fakulas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
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Sukabumi tahun ajaran 2014 dan  tahun ajaran diatasnya yang yang sedang

menyelesaikan tugas akhir. 

Daftar Mahasiswa yang berhasil dari  masing-masing prodi yang sedang

mengerjakan skripsi yang berhasil di peroleh peneliti:

Program Studi Jumlah  Mahasiswa  yang  sedang

mengerjakan skripsi

Pendidikan Teknologi Informasi 2 Mahasiswa

Pendidikan Bahasa Indonesia 14 Mahasiswa

Pendidikan Jasmani Kesehatan Rohani 24 Mahasiswa

Pendidikan Anak Usia Dini 1 Mahasiswa

Pendidikan Matematika 8 Mahasiswa

Pendidikan Guru  Sekolah Dasar 30 Mahasiswa

Jumlah 79 Mahasiswa

A.   Deskripsi Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara  kepada  responden

Adapun informasi penelitian ini adalah  dari hasil wawancara secara acak

kepada informan adalah sebagai berikut:

1) Informan 1

Informan  1  merupakan  dosen  kendala  utama  dalam  penyelesaian

skripsi adalah faktor intern dari diri mahasiswa dikarenakan mahasiswa

yang  bersangkutan  kuliah  sambil  bekerja  sehingga  banyak  waktu

tersita dan tidak fokus dalam dalam mengerjakan skripsi baik dalam

membagi waktu bimbingan kepada dosen dan dalam pengambilan data.

2) Informan 2

Informan  2  merupakan  dosen,  kendala  utama  dalam  penyelesaian

skripsi adalah faktor intern dari diri mahasiswa dikarenakan mahasiswa

yang  bersangkutan  kuliah  sambil  bekerja  sehingga  banyak  waktu

tersita dan tidak focus dalam dalam mengerjakan skripsi baik dalam

membagi waktu bimbingan kepada dosen dan dalam pengambilan data.
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 3).  Informan 3

Informan  3  merupakan  dosen,  kendala  utama  dalam  penyelesaian

skripsi adalah faktor intern dari diri mahasiswa dikarenakan mahasiswa

yang  bersangkutan  kuliah  sambil  bekerja  sehingga  banyak  waktu

tersita dan tidak fokus dalam dalam mengerjakan skripsi baik dalam

membagi waktu bimbingan kepada dosen dan dalam pengambilan data.

4). Informan 4

    Informan 5 merupakan mahasiswa  sedang  menyelesaikan tugas akhir

skripsi dan suda bekerja.  Informan 5 sudah 3 semester menyusun tugas

akhur  skripsi,  menurutnya  ada  beberapa  kendala  yang  ditemui  yaitu

banyak  waktu  tersita  untuk  bekerja  sehingga  tidak  terlalu  fokus  dalam

mengerjakannya dan hal ini berdampak ke waktu untuk bimbingan kepada

dosen,  selain  itu  kendala  lain  adalah  kurangnya  pemahaman  tentang

metodelogi dan teknik analsis data. Dalam hal ini informan lama stagnan

tidak bimbingan ataupun mengerjakan karena terjadi kebingungan.  kepada

tertundanya skripsi dia kendala yang menyelesaikan  Menurut informan 5

faktor yang paling berpengaruh dalam menyelesaiakan skripsi

5). Informan 5

Informan 5 merupakan mahasiswa Program tahun ajaran 2014 dan sedang

menyelesaikan tugas akhir skripsi  dan sudah bekerja. Informan 5 sudah

semester menyusun tugas akhur skripsi, menurutnya ada beberapa kendala

yang  ditemui  yaitu  banyak  waktu  tersita  untuk  bekerja  sehingga  tidak

terlalu  fokus  dalam  mengerjakannya  dan  hal  ini  berdampak  ke  waktu

untuk bimbingan kepada dosen,  selain itu  kendala lain  adalah su;itmya

mencari  buku  yang  dijadikan  sebagai  referensi  dikarenakan  tema

penelitiannya termasuk salah satu cabang olaraga baru. 

6). Informan 6

Informan  5  merupakan  mahasiswa  tahun  ajaran  2014  dan  sedang

menyelesaikan tugas akhir skripsi. Informan 6 sudah lebiih dari 6 bulan
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menyusun  tugas  akhir  skripsi,  menurutnya  ada  beberapa  kendala  yang

ditemui yaitu banyak waktu tersita  untuk bekerja sehingga tidak terlalu

fokus  dalam  mengerjakannya  dan  hal  ini  berdampak  ke  waktu  untuk

bimbingan kepada dosen, selain itu kendala lain adalah sulitmya mencari

buku yang dijadikan sebagai referensi. 

2. Hasil kuesioner yang di berikan kepada responden

Pada penelitian ini  yang menjadi  pengambat penyelesaian skripsi  ada

dua faktor  bagi menjadi dua yaitu hambatan dari intern yang berasal

dari diri pribadi dari mulai awal pengajuan judul, tahap pelaksanaan

pengambilan dan pengolahan data,  tahap penarikan kesimpulan,  dan

hambatan dari  luar  diri  mahasiswa seperti  waktu bimbingan skripsi,

lingkungan  dan  faktor  lainnya.  Beradasarkan  data  yang  didapat  di

lapangan dengan kuisioner, dari 79 kuesioner yang disebar sebanyak

50 kuesinner yang terisi, kemudian di analisis jawaban dari responden.

Berikut disajikan dalam benrtuk tabel persentase tentang faktor-faktor

yang  menjadi  penghambat  mahasiswa  dalam  penyelesaian  skripsi

sebagai berikut:

1.  Faktor penghambat pada tahap awal pengajuan judul 

Tabel  5.1

No Faktor penghambat pada tahap awal pengajuan

1  Kesulitan menentukan tema penelitian

2 Kesulitan membuat judul 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan persentase sebesar 65% hal

ini berarti ide dalam menemukan masalah yang akan diteliti merupakan salah

satu faktor yang menjadi kendala pada awal pengajuan judul. Kesulitan lebih

dalam menemukan  masalah  yang  unik  dan   masalah  yang  layak  untuk

diteliti . 

2. Faktor Penghambat  Pengambilan Data

No Faktor penghambat pengambilan data
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1 Masih  kesulitan  menyesuaikan  waktu  pengambilan  data  di

lapangan (sekolahan) karena terbentur agenda KBM di sekolah

2 Masih Kesulitan membuat instrumen

Hal  ini  dikarenakan  sebagaian  besar  mahasiswa  FKIP  melakukan

penelitian di  sekolah-sekolah,  sehingga jadwal  pengambilan data  harus

disesuaikan dengan waktu proses belajar mengajar yang efektif, biasanya

kendalanya  adalah  berbenturan  dengan  banyaknya  agenda  di  sekolah,

terutama jika semester genap maka kelas X dan XI yang dijadikan sampel

penelitian banyak waktu libur dikarenkan untuk persiapan Ujian Nasioanl

kelas XII. 

3. Faktor Penghambat  pada Penyusunan

Tabel 5.3

No Faktor penghambat pada penyusunan skripsi 

1 Kesulitan mencari referensi

2 Kurang memahami metodelogi penelitian

3 Kesulitan  dalam menentukan rumus  statistik yang akan digunakan

dalam penelitian

4 Kesulitan dalam membuat hasil pembahasan dan kesimpulan 

 Berdasarkan hasil  angket  yang di  berikan kepada responden  untuk

item kesulitan referensi menunjukkan 76% , dengan ini mahasiswa kesulitan

mencari sumber referensi (buku teks) sehingga mengalami kesulitan dalam

mengembangkan  teori  atau  tinjauan  pustaka,  dari  hasil  wawancara  ada

beberapa yang kesulitan mencari referensi dikarenakan metode, masalah dan

tema  yang  diteliti  benar-benar  baru dan  belum  banyak  yang  meneliti

sebelumnya.  Selain  itu  rendahnya  tingkat  membaca  mahasiswa  hal  itu  di

tunjukkan  pada  angket  rata-rata  mahasiswa  selama  mengerjakan  skripsi
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membaca buku kurang dari  10 buku selama menysusun skripsi  dan masih

kesulitan mencari jurnal yang sesuai dengan penelitian mereka dikarenakan

kurang   pengetauan  kata-kata  kunci  untuk  mencari  jurnal  yang  sesuai

meskipun di  setiap program studi telah memberikan kelas tambahan yaitu

kelas literasi dan kebanyakan dari responden kurang memanfaatkan fasilitas

yang tersedia di perpustakaan untuk mengakses jurnal. 

Faktor  penghambat  lainnya  adalah  tidak  benar-benar  memahami

tentang  metodelogi  penelitian,  hal  ini  di  buktikan  dengan  angket  yang

menunjukkan angka 90%, responden merasa kebingungan karena tidak benar-

benar  paham  tentang  tema  penelitian  mereka,  yaitu  kesulitan  membuat

kerangka  berpikir.  Selain  itu  sangat  kurang  pemahaman  tentang  metode

penelitian  tentang  menentukan  instrumen  untuk  pengambilan  data,  teknik

analisis data dan analisis data,sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam

penyelesaian skripsi.  

4. Faktor Penghambat waktu Bimbingan 

Tabel 5.4

No Faktor penghambat waktu bimbingan

1 Dosen  Pembimbing  yang  sedang  melanjutkan

studi 

2 Kuliah Sambil bekerja

3 Kesulitan mengatur jadwal bimbingan  ke Dosen

4 Mempunyai Masalah Pribadi

Dari hasil angket waktu lama bimbingan menunjukkan persentase 60%

hal  ini  berarti  rata-rata  mahasiswa FKIP menyelesaikan  waktu  bimbingan

maksimal  satu  semester,sedangkan yang menyelesaikan lebih  dari  6  bulan

hanya  12%  itupun  dikarenakan  ada  sebagian  dari  mereka  yang  sambil

bekerja.  Dosen  pembimbing  yang  sedang  lanjut  studi  menjadi  salah  satu

faktor  pengambat  karena  berdampak  pada  jadwal  bimbingan  yang  harus

menyesuaikan dengan jadwal dosen pembimbing.  Faktor lain yang menjadi
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penghambat  dalam  menyelesaikan  skripsi  pada  mahasiswa  FKIP  adalah

masalah  pribadi,  yaitu  ditunjukkan  dengan  angka  persentase  90%,

kebanyakan mahasiswa ketika mempunyai masalah pribadi akan berdampak

pada motivasi   mereka untuk mengerjakan skripsi.  Kendala lain yaitu ada

sebagian  mahasiswa  yang  sudah berkerja,  waktu  bimbingan  merupakan

faktor  utama  bagi  mahasiswa yang  sedang   mengerjakan  skripisi   hal  ini

berdampak  pada  sulitnya  mengatur  jadwal  untuk  melakukan  bimbingan

kepada dosen. Hal  tersebut di perkuat dengan hasil wawancara kepada salah

satu ketua program studi  menyampaikan bahwa mahasiswa yang melebihi

delapan semester baru mengerjakan skripsi  dikarenakan mahasiswa tersebut

sudah bekerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang suda diuraikan di ataa maka dapat diambil kesimpulan

bahwa Faktor penghambat dalam penyelesaian skripsi adalah sebagai berikut:

1) faktor  intern  dari  dalam diri  mahasiswa yaitu  tentang kurangnya pemahaman

tentang   metodelogi  penelitian   khususnya  tentang  teknik  analisis  data   dan

rendahnya  tingkat  literasi  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  penyelesaian

skripsi. 

2) motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi,  karena ketika sudah bekerja dan

mempunyai  masalah   pribadi  motivasi  untuk  menyelesaikan  skripsi  kurang

dikarenakan  banyak  waktu  tersita  dalam  pekerjaan  dan  menjalin  komunikasi

dengan dosen pembimbing sangat diperlukan 

3) faktor ekstern berasal dari luar diri mahasiswa yaitu kendala waktu  pengambilan

data karena berhubungan dengan  agenda di sekolah  tempat pengambilan data

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1)  Bagi subjek penelitian yang sedang menyelesaikan skripsi sebaiknya ditingkatkan

lagi keinginan membaca untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang metode
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penelitian  dan  sering   berdisksusi  dan  bertemu dengan  teman-temannya   agar

lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi. Disamping agar mahasiswa

itu selalu  menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing sehingga ketika terjadi

masalah  dosen dapat membantu memberi masukan.

2) Bagi Program Studi 

Program Studi untuk menghimbau kepada dosen-dosen ketika memberikan tugas

untuk menekankan kepada mahasiswa agar yang dijadikan rujukan adalah jurnal

supaya mahasiswa terbiasa mengakses jurnal yang bagus supaya ketika menyusun

skripsi tidak kebingungan mencari bahan rujukan. 
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LAMPIRAN 1

1. Pedoman wawacara 

2. Kisi-kisi instrumen 

3. Instrumen peneltiian  

4. Catatan Lapangan

5. Dokumentasi 
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Lampiran 1.1 

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT MAHASISWA MENYELESAIKAN SKRIPSI DI

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

1. Apakah memahami skripsi yang sedang dikerjakan?

2. Apakah mengalami kesulitan waktu  menentukan judul?

3. Apakah tema yang diajukan sesuai dengan kondisi di lapangan?

4. Apa sajakesulitan dalam waktu pengambilan data dilapangan?

5. Bagaimana pemahaman tentang metode penelitian?

6. Berapa banyak buku yang sudah dibaca sebagai referensi?

7. Apakah anda mengikuti kelas literasi dan cara mengakses jurnal?

8. Bagaimana dukungan orang tua terhadap responden ketika mengerjakan skripsi?

9. Apakah motivasi anda dalam mengerjakan skripsi?

10 Apakah responden kuliah sambil bekerja?

11. Seberapa jauh masala pribadi mempengaruhi anda dalam menyesaikan skripsi?

12. Tentang sikap dosen pembimbing

13. Berapa lama mengerjakan skripsi (ditunjukkan berapa lama semseter)
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Lampiran 1.2

Kisi-kisi Angket :

No Pertanyaan 

1 Tahap awal (pengajuan judul,penentuan tema)

2 Tahap  pelaksanaan  (  pemahaman  metodelogi  penelitian,  analisis  data,

pengambilan  data,  pengolahan  data,  pembahasan  dan  penarikan

kesimpulan)

3 Peranan orang tua 

4 Peranan dosen pembimbing

5 Pengambilan Data  di Lapangan

6 Waktu pengerjakan skripsi

7 Bahan referensi dan literasi

8 Motivasi 

9 Faktor lain seperti bekerja, masalah pribadi
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Lampiran 1.3

Data Lapangan 

Hasil Wawancara  kepada  responden

Adapun  informasi  penelitian  ini  adalah   dari  hasil  wawancara  secara  acak  kepada

informan adalah sebagai berikut:

1. Informan 1  (Dosen yang menjabat Ketua Program Studi )

Informan 1 merupakan dosen kendala utama dalam penyelesaian skripsi adalah faktor

intern dari diri mahasiswa dikarenakan mahasiswa yang bersangkutan kuliah sambil

bekerja  sehingga banyak waktu  tersita  dan  tidak  fokus dalam dalam mengerjakan

skripsi baik dalam membagi waktu bimbingan kepada dosen dan dalam pengambilan

data. 

2. Informan 2 . Dosen yang menjabat sekretaris program studi

Informan 2 merupakan dosen, kendala utama dalam penyelesaian skripsi adalah faktor

intern dari diri mahasiswa dikarenakan mahasiswa yang bersangkutan kuliah sambil

bekerja  sehingga  banyak waktu  tersita  dan  tidak  focus  dalam dalam mengerjakan

skripsi baik dalam membagi waktu bimbingan kepada dosen dan dalam pengambilan

data.

3. Informan 3 . Dosen Pembimbing

Informan 3 merupakan dosen, kendala utama dalam penyelesaian skripsi adalah faktor

intern dari diri mahasiswa dikarenakan mahasiswa yang bersangkutan kuliah sambil

bekerja  sehingga banyak waktu  tersita  dan  tidak  fokus  dalam dalam mengerjakan

skripsi baik dalam membagi waktu bimbingan kepada dosen dan dalam pengambilan

data. 

4. Informan 4 

Informan  4 merupakan mahasiswa  sedang  menyelesaikan tugas akhir skripsi dan

suda bekerja.  Sudah  tiga semester  menyusun tugas  akhur  skripsi,  menurutnya  ada

beberapa kendala yang ditemui yaitu banyak waktu tersita untuk bekerja sehingga

tidak terlalu  fokus dalam mengerjakannya dan hal  ini  berdampak ke waktu  untuk
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bimbingan  kepada  dosen,  selain  itu  kendala  lain  adalah  kurangnya  pemahaman

tentang metodelogi  dan  teknik analsis  data.  Dalam hal  ini  informan lama stagnan

tidak  bimbingan  ataupun  mengerjakan  karena  terjadi  kebingungan.   kepada

tertundanya skripsi dia kendala yang menyelesaikan  Menurut informan 5 faktor yang

paling berpengaruh dalam menyelesaiakan skripsi

5. Informan 5

Informan  5  merupakan  mahasiswa  Program  tahun  ajaran  2014  dan  sedang

menyelesaikan tugas akhir  skripsi  dan sudah bekerja.  Informan 5 sudah  semester

menyusun tugas akhur skripsi, menurutnya ada beberapa kendala yang ditemui yaitu

banyak  waktu  tersita  untuk  bekerja  sehingga  tidak  terlalu  fokus  dalam

mengerjakannya dan hal  ini  berdampak ke waktu untuk bimbingan kepada dosen,

selain itu kendala lain adalah su;itmya mencari buku yang dijadikan sebagai referensi

dikarenakan tema penelitiannya termasuk salah satu cabang olaraga baru. 

6. Informan 6

Informan 5 merupakan mahasiswa tahun ajaran 2014 dan sedang  menyelesaikan

tugas  akhir  skripsi.  Informan  6  sudah  lebiih  dari  6  bulan  menyusun  tugas  akhir

skripsi, menurutnya ada beberapa kendala yang ditemui yaitu banyak waktu tersita

untuk  bekerja  sehingga  tidak  terlalu  fokus  dalam  mengerjakannya  dan  hal  ini

berdampak ke waktu untuk bimbingan kepada dosen, selain itu kendala lain adalah

sulitmya mencari buku yang dijadikan sebagai referensi. 
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Lampiran 1.4

KUESIONER PENELITIAN FAKTOR PENGAMBAT

 DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI

CATATAN:

1. Angket ini tidak diniatkan untuk mencari kesalahan seseorang , jadi angket ini 
semata-mata untuk penelitian

2. Nama anda aman dan jawaban anda tidak akan berpengaru terhadap nilai akademis 
ataupun Penilaian lainya

3. Di mohon untuk menjawab  dengan jujur
4. Terimakasih banyak sudah bersedia mengisi kuesioner ini

Nama (Inisial)  :
…………………………………………………………………………………………………
……………………..

Tahun Angkatan: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………….

Program Studi: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………….

PERTANYAAN

1. Berapa lama (bulan)  anda menyelesaikan/menyusun skripsi?
a. 3 bulan b. 6 bulan c. >6 bulan

2. Apakah orang tua anda mengetahui anda sedang menyusun skripsi?
a. Ya b. Tidak

3. Apakah orang tua anda memberi dukungan buat anda yang  sedang menyusun skripsi?
a. Ya b. Tidak

4. Pada awal pengajuan judul apakah ada kendala ?
a. Ya b. Tidak

5. Apaka dalam menentukan judul anda mengalami kesulitan?
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a. Ya b. Tidak
6. Untuk menentukan judul apakah anda membaca buku terlebi dahulu?

a. Ya b. Tidak
7. Dalam membuat pendahuluan dan Bab 2  apakah anda mengalami kesulitan?

a. Ya b.Tidak
8. Berapa banyak buku yang anda baca untuk acuan dalam menyusun Bab 1 dan 2?

a. < 5 Buku b.  10 Buku c.> 10 Buku
9. Apakah dalam menentukan metode dan teknik analisis data anda kesulitan?

a. Ya b. Tidak
10. Apa saja kendala atau factor anda  dalam menentukan metode dan teknik analisis 
data?

a. Tidak memahami metodelogi penelitian
b. Belum terlalu paham dengan skripsi sendiri
c. Keduanya 

11. Dalam menganalisis data apakah anda mengalami kesulitan?
a. Ya b. Tidak

12. Apa saja Kesulitan dalam meganalisis data?
a. Menentukan rumus statistic yang digunakan
b. Data yang kurang lengkap
c. Tidak mengerti program aplikasi pendukung yang digunakan (spss,excel,dll)

13. Dalam menyusun bab 4 dan 5 apakah anda mengalami kesulitan?
a. Ya b. Tidak

14. Pada waktu penelitian atau mengambil data apa apaka ada kesulitan?
a. Ya b. Tidak

15. Apakah dosen pembimbing merupakan salah satu factor dalam menyelesaikan 
skripsi?

a. Ya b. Tidak
16. Apakah dalam masa bimbingan anda sulit untuk menemui dosen?

b. Ya b. tidak
17. Dalam menyusun skripsi dari awal berapa kali anda melakukan bimbingan?

a. < 10 kali b. 10 kali c.15 kali d. >15 kali
18. Apakah ketika anda sedang mempunyai masalah pribadi,terus itu berpengaruh dalam 

menyelesaikan skripsi?
a. Ya b. Tidak

19. Apakah ketika sedang bertengkar dengan pasangan anda, itu berpengaruh menjadi 
malas mengerjakan skripsi?
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang

20. Apakah anda menyelesaikan skripsi  sambil bekerja?
a. Ya b. Tidak

21. Apakah pekerjaan anda menghambat dalam menyelesaikan skripsi?
a. Ya b. Tidak
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Lampiran 1.5

Hasil Kuesioner

Lampiran 1.6 
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LAMPIRAN 2

HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI

1. Uraian Tugas Peneliti (Ketua dan Peneliti)

2. Biodata Peneliti (Ketua dan Peneliti) 

3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

4. Surat Tanda Lolos abstrak untuk publikasi 

5. Artikel Ilmiah
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Lampiran 2.1 

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No. Nama NIDN Bidang Ilmu Uraian tugas
(1) (2) (3) (4) (6)
1. Heni Wulandari 118416397/

0403118402

Teknologi

Pendidikan

1.Pembuatan proposal   

dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan 

keseluruhan penelitian

2.Mengkoordinir 

penelitian dari awal 

hingga akhir sesuai 

rencana yang 

dijadwalkan

3. Membuat dan 

melakukan Uji 

Validitas dan 

Reliabilitas Instrumen

4. Melakukan Analisis 

Data

5. Bertanggung jawab 

terhadap  pembuatan 
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laporan 
2. Ana  Setiani,

M.Pd

119015361/

0402019002

Matematika 1. Membantu melakukan 

survey awal

2. Bersama-sama 

melakukan uji 

validitas instrumen

3.Bersama-sama dengan 

tim kelapangan 

mengambil data

4.Bersama-sama 

melakukan analisis 

data

5. Mengatur Keuangan

6. Membantu membuat 

laporan keuangan  

Lampiran 2.2 

Biodata Peneliti

A. BIODATA KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Heni Wulandari. M.Pd.
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Jabatan fungsional -
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 118416397
5 NIDN 0403118402
6 Tempat dan Tanggai Lahir Klaten, 3 November 1984
7 Email Heni.mpa@gmail.com
8 Nomor Telepon/HP 0856-4763-7202
9 Alamat Kantor Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50 

Sukabumi
10 Nomor Telepon/Faks (0266) 218345 / (0266) 218342
11 Lulusan yang Telah Dihasilkan -
12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Teori Belajar dan Pembelajaran
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2. Strategi Pembelajaran TIK

3. Pembelajaran Berbasis TIK

4. Microteaching

5. Metodelogi Penelitian TIK

6. Kewirausahaan

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan

Tinggi

S-1 S-2
Universitas Muhammadiyah

Surakarta (UMS)

Universitas Sebelas Maret

(UNS)

Bidang llmu Pendidikan Akuntansi Teknologi Pendidikan 
Tahun Masuk-

Lulus

2002-2008 2013-2014

Judul Skripsi/ 

Tesis

Efektivitas Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap 

Pembayaran Premi Asuransi 

Pada Asuransi Jiwa Bumi 

Putera Klaten

Pengaruh Metode Flipped 

Classroom dan Diskusi 

terhadap Prestasi Belajar 

Ditinjau Dari Kemandirian 

Belajar Siswa Kelas X 

Akuntansi SMK N Di 

Kabupaten Klaten
Nama 

Pembimbing

Pembimbing I:

Djalal Fuadi ,M.Pd

Pembimbing II:

Suyatmini , M.Pd.

Pembimbing I:

Prof. Dr.Sri Anitah,M.Pd

Pembimbing II:

Prof. Dr. Sunardi,M.Sc.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jml (Rp)

1 2017 Pengembangan Bahan Ajar 

Kompilasi Beruoa Modul Pada 

Mata Kuliah Aljabar Matriks di 

Universitas Muhammadiyah 

Internal

UMMI

Rp.  3.300.000
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Sukabumi
.

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian kepada

Masyarakat

Pendanaan
Sumber* Jml (Rp)

- - -
- - - -

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/

Tahun

Nama Jurnal

1. Pengaruh Metode Diskusi 

Terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Ditinjau dari 

Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas x Akuntansi SMK 

Negeri 1 Pedan

Volume 11 No 1 April

2017

Jurnal UMMI

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah

dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan

Ilmiah/Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan

Tempat
1. Seminar Nasional Optimalisasi  media  pembelajaran  E-

Learning  dengan  metode  flipped

classroom

4 April 2017

(UMMI)

2. Seminar Development  Of  Compilation 8 Agustus
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International Materials  In  The  Form  Of

Mathematics Algebra Course Modules

2017

(UMP)

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah

Halaman

Penerbit

- - - - -

H. Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul/Tema HAKI Tahun Jenis No T/TD

- - - - -

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial dalam 5 Tahun 

Terakhir

No Judul/Tema/Jenis Rekayasa

Sosial Lainnya yang Telah

Diterapkan

Tahu

n

Tempat

Penerapan

Respon

Masyarakat

- - - - -

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 

lainnya)

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan

Tahun

- - - -
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini  adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari  ternyata  dijumpai

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Penugasan Pengusulan Penelitian Dosen Pemula (PDP)

Sukabumi, 6 April 2018

Pengusul,

Heni Wulandari, M.Pd

B.

C. BIODATA ANGGOTA PENELITI

1. DATA DIRI

  

1. Nama lengkap 

(dengangelar)

Ana Setiani, M.Pd.

2. Jenis Kelamin P
3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli
4 NIP 119015361

5 NIDN 0402019002
6 Tempat dantanggal lahir Ciamis, 02 Januari 1990
7 e-mail ana.setiani.math@gmail.com
8 Nomor HP 081323220440
9 Alamat kantor Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50 Kota 

Sukabumi
10 Nomor telepon/Fax 0266-218345 / 0266-218342
11 Lulusan yang dihasilkan S-1 = 6 Orang
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12 Mata kuliah yang diampu 1. Sejarah Matematika

2. Strategi Pembelajaran Matematika

3. Aljabar Matriks

4. Teori Bilangan

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Program S1 S2
Nama 

PerguruanTinggi

Universitas Pasundan 

Bandung (UNPAS)

Universitas Pasundan Bandung (UNPAS)

Bidangilmu  Pendidikan Matematika PendidikanMatematika
Tahunmasuk – 

lulus

2007 – 2011 2012 – 2014

Judulskripsi/tesis Penerapan  Pendekatan  Brain

Based  Learning  Terhadap

Prestasi  Belajar  Matematika

Siswa SMP

Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Based Learing untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan 

Mengurangi Kecemasan Matematika Siswa 

SMP
Nama 

Pembimbing

Wisma Eliyarti, M.Pd

Drs. Tatang Mulyana, M.Pd

Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M.Pd

Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si

3. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian Pendanaam

Sumber Jml

(jutaRp)

1 2016 Rancang Bangun Sistem LPPM- 4,3
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Penyusunan Perangkat Pembelajaran Kkni Berbasis Web

Bagi Dosen Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

UMMI

2 2017 Pengembangan Bahan Ajar Kompilasi Berupa Modul Pada Mata 

Kuliah Aljabar Matriks Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi

LPPM-

UMMI

3,3

A. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun JudulPengabdianKepadaMasyaraka

t

Pendanaam

Sumber Jml

(jutaRp)

1 2016 Pelatihan Software Pembelajaran 

Matematika Bagi Guru SMK 

Muhammadiyah 2 Cibadak

Mandiri 2,5

2 2017 Workshop Pendidikan Holistik Berbasis

Karakter di Sekolah Dasar

Mandiri 2,5

B. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No
Judul Karya Tulis Nama Jurnal

Volume/Nomor/

Tahun
1 Penerapan  Model  Pembelajaran  Problem

Based  Learing untuk  Meningkatkan

Kemampuan  Pemecahan  Masalah  dan

Mengurangi  Kecemasan  Matematika

Siswa SMP 

Jurnal  Mathline  Universitas

Wiralodra Indramayu

Volume. 1 No. 2

September 2016.

ISSN: 2502-5872

C. Pemakalah Seminar Nasional dalam 5 TahunTerakhir

No
Nama

TemuIlmiah
Judul Makalah Waktu danTempat
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1
Seminar Nasional

Pendidikan dasar

Mengurangi Kecemasan 

dalam Pembelajaran 

Matematika Sekolah Dasar

Desember 2015

UniversitasPendidikan

Indonesia

2
Seminar Nasional

Pendidikan dasar

Rancang Bangun Sistem

Penyusunan Perangkat 

Pembelajaran Kkni Berbasis 

Web

Bagi Dosen Program Studi 

Pendidikan Teknologi 

Informasi

Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi

Desember 2016 

UniversitasPendidikan

Indonesia

D. KaryaBukudalam 5 TahunTerakhir

No JudulBuku Tahun
Jumlahhalama

n
Penerbit

E. Penghargaandalam 10 TahunTerakhir

No JenisPenghargaan
InstitusiPemberiPeng

hargaan
Tahun

Seluruh  data  yang  saya  isikan  danter  cantum dalam biodata  ini  adalah  benar  dan  dapat

dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Sukabumi, 6 April 2018

Anggota Pengusul
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Demikian biodataini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam pengajuan penugasan Penelitian Dosen Pemula.
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