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ABSTRAK 

Anjarwani, Rina. 2014. Kajian Faktor-faktor Akademik dan Non Akademik 

Mahasiswa Biologi Berkesulitan Belajar di Universitas Negeri Semarang. 

Andin Irsadi, S.Pd, M.Si.  

Jumlah mahasiswa yang diterima di Jurusan Biologi FMIPA Unnes tidak 

berbanding lurus dengan jumlah kelulusan mahasiswa pada angkatan 2009. Data 

di Jurusan Biologi menunjukkan jumlah mahasiswa yang dapat lulus dalam 8 

semester pada angkatan 2009 hanya mencapai 13,3%. Hal ini perlu dilakukan 

observasi awal untuk mengetahui faktor penyebab hambatan kelulusan yang 

terjadi pada mahasiswa Biologi. Observasi awal dilakukan dengan wawancara 

tidak terstruktur pada angkatan 2007, 2008, dan 2009, dengan hasil menunjukkan 

bahwa penyebab hambatan kelulusan adalah tugas akhir skripsi. Berdasarkan hasil 

wawancara tidak terstruktur, faktor mahasiswa dalam mengerjakan skripsi dilihat 

dari faktor akademik dan faktor non akademik. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis faktor-faktor akademik dan non akademik mahasiswa Biologi Unnes 

yang mengalami kesulitan belajar. Faktor akademik berhubungan dengan  

kemampuan intelegensi mahasiswa dalam mengerjakan skripsi dan faktor non 

akademik yang berkaitan dengan lingkungan mahasiswa selama proses 

mengerjakan skripsi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif survei dengan cross 

sectional design. Kerangka sampling dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Biologi FMIPA Unnes angkatan 2007, 2008, dan 2009 yang masih tercatat aktif 

sebagai mahasiswa pada bulan Januari 2014. Responden penelitiannya adalah 

kerangka sampling dengan kriteria sedang menempuh mata kuliah skripsi dan 

tidak mengambil mata kuliah lain. Metode penelitian yang digunakan adalah 

wawancara pribadi secara terstruktur dengan responden. Penelitian dihentikan 

ketika data hasil wawancara sudah memenuhi standar kejenuhan dari peneliti. 

Data hasil wawancara terstruktur dianalisis dengan kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan data jenuh pada responden ke 21, 22, dan 

23. Permasalahan yang dihadapi oleh responden sangat beragam dari mulai faktor 

akademik dan non akademik. Keberagaman tersebut menjadi informasi yang 

objektif dan mendalam bagi penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa masalah utama dari faktor akademik yaitu kesulitan dalam 

mengembangkan skripsi (100%), dan dari faktor non akademik yaitu adanya 

perasaan tertekan dari keluarga untuk segera menyelesaikan skripsi (82,60%).  

 

Kata kunci: Mahasiswa Biologi, faktor akademik dan non akademik, Berkesulitan 

belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan pada tingkat 

pendidikan tinggi atau Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang menjadi 

ukuran kuantitas pendidikan di Semarang. Data di Jurusan Biologi Universitas 

Negeri Semarang (Unnes) menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Biologi 

FMIPA Unnes dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 134 

mahasiswa menjadi 199 mahasiswa dan pada tahun 2012 dan 2013 mempunyai 

jumlah mahasiswa 192 dan 152 mahasiswa. Harapan dari setiap calon mahasiswa 

atau mahasiswa melanjutkan di perguruan tinggi adalah untuk mencapai 

kesuksesan dari bidang yang telah dipilih. Harapan dan kenyataan ini menjadi 

sebuah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat, karena dalam kenyataannya 

jumlah pemasukan mahasiswa dengan jumlah kelulusan mahasiswa tidak 

berbanding lurus, yaitu jumlah pemasukan mahasiswa yang tinggi tidak diimbangi 

dengan jumlah kelulusan mahasiswa yang tinggi pula.  

Permasalahan kelulusan tidak hanya terjadi pada Universitas di Indonesia 

saja. Amerika yang merupakan negara penguasa juga memiliki masalah yang 

sama yaitu jumlah mahasiswa yang tidak lulus dikarenakan berbagai faktor, yaitu 

diantaranya mahasiswa yang sering meninggalkan pelajaran karena alasan pribadi, 

tuntutan pekerjaan, ketidakpuasan mahasiswa dengan lingkungan akademik, dan 

ketidakpuasan dengan nilai-nilai kampus (Creighton 2005).Menurut Carey, 

sebagaimana dikutip oleh Creighton (2005), data yang ditemukan pada salah satu 

universitas di Amerika bahwa hanya sepertiga mahasiswa yang dapat lulus 4 

tahun.Jumlah ini umumnya berhubungan dengan tugas akhir mahasiswa pada tiap-

tiap bidang. Pada jenjang pendidikan sarjana S1, akan dipertemukan dengan tugas 

akhir pembuatan skripsi. Pembuatan tugas skripsi ini biasanya dibimbing oleh 

dosen yang berkompeten dalam bidang tema yang dipilih oleh mahasiswa melalui 

surat keputusan (SK) dari tiap fakultas. Proses bimbingan inilah yang sering 
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membuat mahasiswa memilih untuk prokrastinasi atau penundaan tugas karena 

tidak terikat oleh waktu, sehingga waktu yang digunakan kurang efisien dan akan 

memperlambat proses kelulusan mahasiswa.  

Jurusan Biologi FMIPA Unnes memiliki dua prodi yaitu prodi pendidikan 

Biologi dan prodi Biologi. Prodi tersebut memiliki perbedaan dalam hal 

prosentase kelulusan pada angkatan 2008 dan 2009. Berdasarkan observasi 

dokumen di jurusan Biologi dan fakultas MIPA Unnes pada tanggal 20 November 

tahun 2013, untuk mahasiswa angkatan tahun 2009 yang dapat menempuh 

kelulusan 8 semester hanya mencapai 13,3%, yaitu dari jumlah keseluruhan 112 

mahasiswa baik prodi pendidikan Biologi maupun prodi Biologi dan yang lulus 

berjumlah 15 mahasiswa. Mahasiswa prodi pendidikan Biologi angkatan 2009 

memiliki prosentase kelulusan 8 semester sebesar 16,7%, sedangkan mahasiswa 

prodi Biologi sebesar 3,5%. Hal ini tidak hanya terjadi pada angkatan 2009 saja, 

pada angkatan sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Data jumlah 

mahasiswa Biologi dari Jurusan Biologi Unnespada tanggal 9 Januari tahun 2014 

menunjukan masih adanya mahasiswa semester 14 dan semester 12, dengan 

jumlah mahasiswa semester 14 terdapat 21 mahasiswa dan semester 12 terdapat 

47mahasiswa.  

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah mahasiswa biologi yang dapat lulus 8 semester. Menurut 

Jayalangkara, sebagaimana dikutip oleh Suzana (2009), terdapat berbagai faktor 

yang mempengaruhi kelancaran studi mahasiswa, yaitu dari mahasiswa sendiri 

berupa taraf intelegensi, keadaan fisik dan mental, motivasi memasuki perguruan 

tinggi dan juga kepribadian. Faktor lain yang juga berkaitan adalah sistem atau 

proses belajar mengajar meliputi program atau kurikulum pendidikan, serta faktor 

penunjang lainnya seperti kesesuaian minat, latar belakang pendidikan 

sebelumnya, keluarga, sosial, dan juga ekonomi dan budaya. 

Pada hasil observasi wawancara tidak terstruktur dengan mahasiswa 

Biologi sebanyak 30% dari kerangka sampling angkatan 2007, 2008 dan 2009 

menyatakan bahwa masalah utama yang menghambat kelulusan adalah adanya 

syarat pembuatan tugas akhir berupa skripsi. Melalui wawancara tersebut, 
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menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa yaitu kurangnya 

kemampuan untuk menulis sebuah skripsi, masalah pribadi yang menurunkan 

motivasi, sifat pribadi mahasiswa serta tidak adanya atau kurangnya dukungan 

dari lingkungan dan keluarga. 

Permasalahan yang akan dikaji mengacu pada hasil observasi awal, yaitu 

permasalahan mahasiswa yang sedang menempuh skripsi dengan berbagai 

permasalahan yang dihadapinya baik dari masalah akademik maupun masalah non 

akademik. Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan kajian tentang “Faktor-

faktor Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Biologi Berkesulitan Belajar di 

Universitas Negeri Semarang”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, perlu dilakukan studi pendahuluan untuk menentukan 

situasi sosial pada penelitian. Setelah melakukan studi pendahuluan pada 

mahasiswa Biologi,  maka jurusan Biologi Unnes ditentukan sebagai tempat 

penelitian, mahasiswa Biologi yang sedang menempuh skripsi dan tidak 

mengambil mata kuliah lain dari mulai angkatan 2007, 2008 dan 2009 adalah 

sebagai pelaku, serta faktor-faktor akademik dan non akademik mahasiswa 

berkesulitan belajar sebagai hal yang akan diamati. 

Fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah ketercapaian kajian faktor 

akademik dan non akademik mahasiswa Biologi berkesulitan belajar di Unnes 

yang terinci dalam indikator sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Biologi Unnes yang berkesulitan belajar 

a. Mahasiswa Biologi Unnes yang sedang menempuh skripsi tanpa 

mengambil mata kuliah lain. 

b. Mahasiswa Biologi Unnes angkatan 2009, 2008 dan 2007 yang masih 

tercatat sebagai mahasiswa aktif dari tanggal 9 Januari tahun 2014 data 

jurusan Biologi Unnes sebagai kerangka sampling. 

c. Mahasiswa Biologi Unnes baik prodi pendidikan Biologi, maupun prodi 

Biologi dengan tidak membedakan jenis kelamin. 
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2. Faktor akademik dan non akademik mahasiswa  

a. Faktor akademik mahasiswa yang berhubungan dengan kemampuan 

intelegensi mahasiswa dalam pembuatan skripsi. 

b. Faktor non akademik mahasiswa yang berkaitan dengan lingkungan 

mahasiswa selama dalam proses pembuatan skripsi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Faktorakademik dan non akademik apa saja yang 

dihadapi oleh mahasiswa Biologi Universitas Negeri Semarang yang mengalami 

kesulitan belajar?”  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisisfaktor-faktor akademik 

dan non akademik mahasiswa Biologi Universitas Negeri Semarang yang 

mengalami kesulitan belajar . 

 

E. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

intropeksi bagi mahasiswa, dosen dan jurusan Biologi Universitas Negeri 

Semarang. 

1. Bagi Mahasiswa Biologi 

Manfaat penelitian bagi mahasiswa biologi adalah sebagai intropeksi bagi 

diri sendiri mengenai berbagai faktor yang dapat menghambat proses kecepatan 

kelulusannya. Kemudian dapat sedini mungkin untuk mengantisipasi agar bisa 

meminimalisasikan hambatan tersebut, sehingga diharapkan tidak mengalami 

kesulitan dalam hal kelulusan. 

2. Bagi Dosen Biologi 
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Manfaat penelitian bagi dosen biologi adalah dapat mengetahui berbagai 

masalah dari mahasiswa yang sedang menempuh skripsi, sehingga dapat lebih 

memotivasi, membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk lebih baik dalam 

mengerjakan skripsi. 

3. Bagi Jurusan Biologi 

Manfaat penelitian bagi jurusan biologi adalah sebagai masukan dan 

pembenahan dalam hal kelulusan mahasiswa, sehingga dapat memperbaiki jumlah 

kelulusan mahasiswa. 

 

F.      Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dari judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah 

penafsiran terhadap judul dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para 

pembaca. 

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa Biologi Berkesulitan Belajar 

Pada penelitian ini kesulitan belajar dilihat dari mahasiswa yang sedang 

menempuh skripsi tanpa mengambil mata kuliah lain. Belajar dalam penelitian ini 

adalah belajar dalam mengerjakan skripsi, sehingga mahasiswa yang berkesulitan 

belajar adalah mahasiswa yang berkesulitan dalam mengerjakan skripsi dan 

memperlambat proses kelulusan mahasiswa. Belajar ditunjukkan dengan 

pembuatan tugas akhir atau skripsi mahasiswa berupa penelitianyang 

membutuhkan pemikiran, kecermatan, ketelatenan, kemandirian dan hal lain yang 

erat dengan syarat penelitian. Arahan belajar tidak selalu kognitif, melainkan 

belajar dalam pengelolaan waktu, belajar untuk melakukan sebuah penelitian, 

belajar mengungkapkan hasil penelitian dan belajar dalam membuat konsep akhir.  

2. Faktor Akademik dan Non Akademik Mahasiswa 

Faktor akademik mahasiswa merupakan faktor yang berhubungan dengan 

intelegensi mahasiswa dalam pembuatan skripsi. Persiapan dan kematanganmateri 

untuk bahan penelitianserta kemampuannya untuk menulis sebuah karya skripsi, 

sehingga faktor ini sangat mempengaruhi pada proses jalannya pembuatan skripsi 

pada mahasiswa. Faktor non akademik mengarah pada faktor sosial mahasiswa. 
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Berbagai interaksi dengan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap cepat 

lambatnya mahasiswa mengerjakan tugasnya. Tidak hanya pada interaksi 

lingkungan, tetapi juga berbagai masalah mahasiswa yang begitu kompleks dari 

mulai keluarga, kesulitan ekonomi, latar belakang status sosial, dan masalah lain 

yang sifatnya individual. Masalah-masalah mahasiswa tersebut akan berakibat 

pada pengerjaan tugasnya, karena pemikiran yang bercabang menyebabkan tidak 

dapat fokus untuk segera menyelesaikannya, kecuali bagi mahasiswa yang mampu 

mengelola, mengatur, memanajemen diri sendiri dan memiliki tingkat motivasi 

tinggi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

A.1 Faktor Akademik dan Non Akademik Mahasiswa 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (Suharso dan Retnoningsih 2005), 

faktor merupakan sesuatu hal, keadaan, peristiwa dan sebagainya yang ikut 

menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam hal ini faktor yang akan 

diamati adalah faktor akademik dan non akademik mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar sehingga memperlambat proses kelulusannya.  

Faktor akademik mahasiswa berhubungan dengan tingkat intelegensi 

mahasiswa dan faktor non akademik mahasiswa meliputi kepercayaan diri, 

motivasi berprestasi, komitmen kelembagaan dan dukungan sosial (Lotkowski et 

al. 2004). Menurut Kurniawati dan Leonardi (2013), bahwa prestasi akademik 

mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor 

eksternal yaitu faktor masyarakat yang berupa kegiatan mahasiswa dalam 

masyarakat seperti partisipasi peserta didik dalam kegiatan keorganisasian 

dilingkungan sekitarnya. Dalam organisasi peserta didik dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, mengembangkan bakat dan minat 

sehingga mahasiswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya.  

Prestasi akademik yaitu hasil dari kegiatan belajar untuk mengetahui 

sejauh mana seseorang menguasai bahan pelajaran yang diajarkan serta 

mengungkapkan keberhasilan yang dicapai oleh orang tersebut (Tjalla 2008). Hal 

ini mengarah ke kemampuan mahasiswa dalam menangkap sebuah informasi, 

kemudian dituangkan kembali untuk dilakukan evaluasi. Sangat jelas ini 

merupakan kemampuan intelektual dari mahasiswa atau kemampuan yang 

mendasar dalam proses belajar. Kemampuan intelektual atau kecerdasan 

mahasiswa dapat dilihat dari minat, bakat khusus, motivasi untuk 

berprestasi,sikap, kondisi fisik dan mental, harga diri akademik dan kemandirian. 

Kemampuan-kemampuan tersebut perlu mendapatkan dukungan dan pengasahan 
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yang terus menerus agar mahasiswa dapat memiliki intelegensi yang sesuai 

dengan apa yang dikehendakinya. Jika kemampuan tersebut kurang mendapatkan 

dukungan dari lingkup sekitar, maka akan semakin kecil kemampuan intelegensi 

mahasiswa.   

Menurut Pujadi (2007), motivasi belajar mahasiswa dapat dikatakan 

sebagai fungsi dari faktor yang ada dalam dirinya sendiri (intrinsik) dan faktor-

faktor yang ada di dalam lingkungan belajarnya atau di luar dirinya (ekstrinsik). 

Faktor yang ada di dalam diri mahasiswa adalah minatnya terhadap bidang ilmu 

yang dipelajari serta orientasinya dalam mengikuti pendidikan tinggi. Pada faktor-

faktor ekststrinsik atau yang ada dalam lingkungan belajarnya adalah kualitas 

dosen, bobot materi kuliah, metode perkuliahan, kondisi dan suasana ruang 

kuliah, serta fasilitas perpustakaan. 

Fakor non akademik mahasiswa adalah yang berada diluar kemampuan 

intelegensi mahasiswa atau faktor eksternal. Menurut Tjalla (2008), hal-hal yang 

termasuk kedalam faktor eksternal yaitu lingkungan sekolah/ kampus, lingkungan 

keluarga, dan faktor situasional. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam 

mempengaruhi perjalanan mahasiswa untuk mencapai keberhasilan di dunia 

pendidikan. Keluarga merupakan pembelajaran yang paling utama yang dapat 

dilihat, ditiru dan dirasakan oleh mahasiswa. Keadaan keharmonisan keluarga 

akan mencerminkan pertumbuhan anak dan pola pikir anak. Pada lingkungan 

kampus dan situasional lingkungan merupakan faktor penambah ketika 

mahasiswa berada dan memasuki kawasan pendidikan ingkat tinggi.  

Faktor lingkungan yang tidak dapat disesuaikan oleh mahasiswa adalah 

sebuah kesenjangan yang dapat mengubah pola dan tingkah laku mahasiswa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan mahasiswa pada lingkungan 

adalah penyesuaian diri yang dimiliki oleh mahasiswa atau ketidakmampuan 

mahasiswa unuk berinteraksi dengan lingkungan (Chistyanti et al. 2010). 

Penyesuaian diri terhadap tuntutan akademik merupakan suatu proses yang 

mencakup respon-respon mental dan tingkah laku berupa usaha mahasiswa untuk 

bereaksi terhadap jenis tuntutan baik dalam diri dan tugas formal yang 

berhubungan dengan tugas akademik, misalnya tugas kuliah. Karakteristik 
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penyesuaian diri terhadap tuntutan akademik adalah bertanggung jawab dalam hal 

yang berhubungan dengan tugas-tugas akademik, mampu mengatasi masalah 

terhadap tuntutan akademik, belajar dari pengalaman-pengalaman akademik, 

memiliki prinsip hidup tuntutan akademik, mampu mengendalikan diri terhadap 

tugas akademik, memiliki prioritas pada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu 

sehingga suatu tujuan akademik dapat tercapai, dan memiliki kepuasan pribadi 

terhadap tuntutan-tuntutan akademik.  

Faktor sosial terbagi menjadi faktor keluarga, kelas sosial dan faktor 

Universitas (Mazidi et al. 2012). Faktor-faktor ini sebenarnya melekat pada diri 

mahasiswa dan lingkungan sekitar, sehingga yang merasakan dan yang dapat 

menghilangkan faktor tersebut adalah diri mahasiswa dengan tekad yang besar 

serta didukung oleh lingkungan sekitar. 

A.2 Mahasiswa Biologi Universitas Negeri Semarang 

Mahasiswa merupakan pelajar yang menempati jenjang perguruan tinggi. 

Setelah berhasil mencapai kelulusan pada jenjang menengah, maka siswa 

berlomba-lomba untuk menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi dengan 

pilihan bidangnya masing-masing. Pemilihan bidang diperguruan tinggi, 

umumnya sesuai dengan minat bakat calon mahasiswa, karena kedepannya ada 

suatu harapan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh di 

perguruan tinggi. 

Mahasiswa Biologi Universitas Negeri Semarang adalah mahasiswa di 

perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang dan mengambil jurusan Biologi 

baik prodi pendidikan Biologi, maupunprodi Biologi. Jumlah mahasiswa Biologi 

pada tanggal 09 Januari tahun 2014 menurut data jumlah mahasiswa Biologi dari 

jurusan Biologi Universitas Negeri Semarangadalah 844 mahasiswa dengan 

jumlah prodi pendidikan Biologi 590 mahasiswa dan prodi Biologi 254 

mahasiswa. Angka ini adalah jumlah keseluruhan mahasiswa Biologi Universitas 

Negeri Semarang dari angakatan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.  

Mahasiswa yang masih tercatat aktif sebagai mahasiswapada angkatan 

2007 masih terdapat 21 mahasiswa dengan jumlah prodi pendidikan 18 

mahasiswa dan prodi Biologi 3 mahasiswa. Pada angkatan 2008 terdapat 47 
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mahasiswa dengan jumlah prodi pendidikan 27 mahasiswa dan prodi Biologi 

20mahasiswa. Pada angkatan 2009 masih terdapat 97 mahasiswa dengan jumlah 

prodi pendidikan 70 mahasiswa dan prodi Biologi 27 mahasiswa. Data diatas 

menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Biologi dari mulai angkatan 2009, 2008 

dan 2007 sebanyak 165 mahasiswa. 

A.3 Kesulitan Belajar Mahasiswa 

Belajar yaitu tindakan untuk memperoleh informasi, sehingga pengetahuan 

pada diri seseorang akan bertambah. Proses perbuatan belajar menyangkut 

berbagai aspek diantaranya mengenai latar belakang timbulnya belajar, transfer 

dalam belajar sehingga sangat menentukan keberhasilan dalam proses perbuatan 

belajar. Selain itu ada aspek lain yang sangat penting dalam keberhasilan proses 

perbuatan belajar yaitu, seperti kematangan individu pembelajar, lingkungan 

keluarga yang mendukung, lingkungan sekolah yang kondusif, lingkungan 

masyarakat mendukung, metode belajar yang up to date dan tersedianya alat-alat 

belajar/ media belajar dan materi pembelajaran yang mudah dipelajari dan 

dimengerti (Wahyudi 2012). Pada dasarnya belajar dalam bentuk apapun harus 

mempunyai dukungan dari diri sendiri sebagai motivasi dan dukungan dari 

keadaan lingkungan. 

Pengertian belajar tidak hanya berupa tindakan menambah ilmu secara 

kognitif saja, karena kegiatan belajar dapat berbeda dari berbagai segi seseorang. 

Jika dilihat dari segi usia, orang berusia 10 tahun akan berbeda kegiatan 

belajarnya dari orang berusia 20 tahun. Seperti yang tercantum dalam teori belajar 

Burner (Rahmawati et al. 2008), bahwa materi yang mempunyai suatu pola 

struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak.Hal ini dapat 

diartikan bahwa anak-anak usia sekolah dasar masih belajar objek-objek yang 

sifatnya nyata dan terlihat, namun pada anak usia sekolah menengah pertama 

sudah dapat belajar secara abstrak, tanpa harus melihat. Belajar secara abstrak ini 

akan semakin meningkat dari semakin bertambahnya usia, sehingga anak usia 

sekolah menengah atas pada umumnya sudah dapat melakukan kegiatan belajar 

yang lebih kompleks. Jadi belajar tidak hanya membaca ataupun mendengarkan, 
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tetapi lebih kearah tindakan, aplikasi belajar dan interaksi sosial dalam 

masyarakat. 

Mahasiswa memiliki usia yang lebih tinggi dibandingkan siswa di sekolah, 

sehingga cara belajar dan pola berpikirpun sudah berbeda dan lebih berkembang. 

Lulusan mahasiswa dari perguruan tinggi diharapkan dapat mengaplikasikan 

semua ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat. Namun, menyelesaikan 

pendidikan dan meraih gelar sarjana di perguruan tinggi tidaklah mudah. Banyak 

tuntutan yang harus dilewati oleh seorang mahasiswa. Tuntutan ini berkaitan 

dengan  tugas ataupun keadaan sosial pada lingkungan kampus. Disinilah muncul 

kesulitan belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang menyebabkan 

tertundanya waktu dalam meraih gelar sarjana. 

Syarat akhir untuk meraih gelar sarjana adalah dengan pembuatan skripsi. 

Menurut Emilia (2009) banyak mahasiswa yang kurang percaya diri untuk 

menulis karena menganggap ide yang dipikirannya belum jelas. Mereka belum 

menyadari bahwa ide atau gagasan itu akan jelas kalau ditulis. Dijelaskan pula  

faktor lain yang menghambat dalam proses penulisan yaitu masalah keluarga, 

sakit, terlalu lama liburan, masalah dalam komputer, masalah dalam menemui 

tutor dan keterlambatan dalam mengetikatau menjilid. Permasalahan pembuatan 

tugas akhir dimulai dari ide awal topik yang dipilih, sampai pada proses 

pembukuan atau penjilidan tugas akhir. 

Kesulitan belajar dapat diartikan suatu kondisi tertentu yang ditandai 

dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, 

sehingga memerlukan usaha yang lebih keras lagi untuk dapat mengatasi kesulitan 

itu (Wahyudi2012). Seperti yang telah diartikan bahwa belajar mahasiswa berbeda 

dari siswa dan lebih berkembang, maka kesulitan belajar mahasiswapun tidak 

hanya kesulitan dalam memahami materi kuliah, namun kesulitan dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan, kesulitan dan bersosialisasi dan kesulitan 

lainnya yang nantinya akan berdampak pada kehidupannya ketika terjun dalam 

masyarakat. Menurut Sudjana, sebagaimana dikutip oleh Wahyudi(2012), 

terjadinya kesulitan belajar pada seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain: (1). Faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang: (a). Kelemahan 
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secara fisik antara lain: susunan syaraf yang tidak berkembang secara 

sempurna/cacat/sakit sehingga sering membawa gannguan emosional, panca 

indera kurang berkembang secara sempurna sehingga menyulitkan proses 

interaksi secara efektif, (b). Kelemahan secara mental, (c). Kelemahan emosional, 

seperti terdapat rasa tidak aman, (d). Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan 

dan sikap yang salah seperti banyak melakukan aktifitas yang bertentangan dan 

tidak menunjang proses pembelajaran yang sedang diikuti seseorang, gagal untuk 

memusatkan perhatian, tidak disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran, (e). 

Tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan seperti 

kurang menguasai pengetahuan dasar untuk bidang studi yang diikuti, memiliki 

kebiasaan dan cara kerja yang salah. (2). Faktor yang terdapat diluar diri 

seseorang antara lain: (a). Kurikulum yang seragam, (b). 

Ketidaksesuaianstandaradministrasiatau system pengajaran, (c). Materi pelajaran 

kurang diminati, (d). Kelemahan yang terdapat dalam kondisi rumah tangga 

seperti tingkat pendidikan dan status sosial.  

Kesulitan-kesulitan belajar mahasiswa untuk menulis dan mengerjakan 

skripsi perlu mendapatkan perhatian agar lulusannya lebih memiliki nilai yang 

lebih unggul baik secara kualitas maupun kuantitas.Bentuk perhatian ini dapat 

berupa dukungan, masukan dan motivasi yang tinggi agar mahasiswa lebih 

merasa percaya diri dan merasa mampu untuk mengerjakan skripsi, sehingga 

mahasiswa akan lebih berpikir positif dibandingkan memikirkan berbagai 

kesulitannya. 
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B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam pelaksanaan penelitian kajian faktor-faktor 

akademik dan non akademik mahasiswa Biologi berkesulitan di Unnes adalah 

sebagai berikut. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka berfikir dalam pelaksanaan penelitian kajian faktor-faktor 

akademik dan non akademik mahasiswa Biologi berkesulitan belajar 

di Unnes. 

Terdapat faktor-faktor pada mahasiswa Biologi Unnes 

yang mengalami hambatan kelulusan. 

Idealnya mahasiswa pada 

jenjang S1 dapat menyelesaikan 

studinya selama 8 semester. 

Syarat kelulusan pada 

mahasiswa jenjang S1 adalah 

pembuatan tugas akhir berupa 

skripsi 
Observasi awal melalui wawancara tidak terstruktur 

menunjukkan bahwa faktor hambatan kelulusan 

mahasiswa berhubungan pada pembuatan skripsi. 

Kemampuan intelegensi 

mahasiswa dalam 

pembuatan skripsi (Faktor 

Akademik). 

Keadaan lingkungan dan 

sosial mahasiswa selama 

pembuatan skripsi 

(Faktor Non Akademik). 

Perlu penelitian kajian faktor-faktor akademik dan non akademik mahasiswa 

Biologi Unnes berkesulitan belajar (membuat skripsi). 

Manfaat bagi mahasiswa Biologi, dosen Biologi dan 

Jurusan Biologi Unnes. 

Kelulusan mahasiswa Biologi Unnes pada angkatan 2009 yang tepat 8 semester 

hanya 13,3%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bentuk Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif survei dengan desain penelitian cross sectional 

design.Penelitian surveicross sectional design digunakan untuk mengakses 

pikiran, pendapat, dan perasaan orang-orang dengan satu sampel atau lebih 

diambil dari populasinya pada satu titik waktu (Shaughnessy et al. 2007). 

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengungkap faktor-faktor akademik dan 

non akademik mahasiswa Biologi berkesulitan belajar di Universitas Negeri 

Semarang dengan mengacu pada latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang pada bulan Mei tahun 2014. 

C. Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara 

terstruktur secara pribadi, karena memungkinkan peneliti mendapatkan kontrol 

yang lebih besar atas bagaimana survei itu diadministrasikan. Sebelum melakukan 

wawancara, peneliti melakukan observasi awal yaitu observasi dokumen 

kelulusan mahasiswa Biologi Unnes angkatan 2009 dan wawancara tidak 

terstruktur dengan mahasiswa semester 10, 12 dan 14 sebanyak 30% dari 

kerangka sampling atau berjumlah 48 mahasiswa kemudian hasilnya dijadikan 

sebuah kisi-kisi pedoman wawancara terstruktur dan diturunkan menjadi pedoman 

wawancara terstruktur.  

Pedoman wawancara terstruktur ini akan menjadi instrumen untuk 

melakukan penelitian terhadap mahasiswa Biologi Unnes yang tercantum dalam 

fokus penelitian, yang sebelumnya dilakukan uji coba pemahaman pedoman 

wawancara terhadap beberapa responden. Uji coba pertanyaan wawancara 

bertujuan untuk memberi kesempatan diadakannya perbaikan bagi kisi-kisi 

14 
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pertanyaan wawancara sebelum pelaksanaan wawancara yang sesungguhnya 

dilakukan dan diajukan kepada individu yang memiliki karakteristik sejenis 

dengan calon responden (Hana 2012). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

mahasiswa angkatan 2010 sebagai responden uji coba pedoman wawancara. 

Besarnya mahasiswa yang diajukan untuk uji coba adalah 15% dari kerangka 

sampling yaitu berjumlah 24 mahasiswa. Hal ini didasarkan atas pendapat 

Arikunto (2006) menyatakan bahwa besarnya sampel yang digunakan jika 

populasi lebih dari 100 adalah 10-15%.  

D. Responden Penelitian 

D.1 Karakteristik Responden Penelitian 

Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Biologi 

angkatan 2007, 2008 dan 2009 yang sedang menempuh tugas akhir berupa skripsi 

dengan ketentuan mahasiswa tersebut tidak sedang mengambil mata kuliah lain, 

baik mengulang maupun baru mengambil. Alasan peneliti menentukan kriteria 

tersebut adalah untuk menggali informasi permasalahan mahasiswa yang 

mengalami sedikit atau banyak hambatan dalam mengerjakan skripsi sehingga 

mempengaruhi proses kelulusan, agar kedepannya dapat dijadikan sebuah 

pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa Biologi Universitas Negeri Semarang. 

Dalam pemilihan sampel, peneliti mengacu pada buku Data Penelitian 

Kualitatif (Bungin 2002) yang menggunakan teknik snowball sampling 

didalamnya terdapat tiga tahap dalam pemilihan sampel yaitu: a) pemilihan 

sampel awal, apakah itu responden (untuk diwawancarai) atau suatu situasi sosial 

(untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus penelitian, b) pemilihan sampel 

lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang 

mungkin ada, c) menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap 

sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi (sudah terjadi replikasi perolehan 

informasi).  

Dalam kaitan ini Spradley dalam Bungin (2002) mengusulkan tiga kriteria 

untuk pemilihan sampel responden awal dan tiga kriteria untuk sampel situasi 

sosial, sebagai berikut. 

D.1.1 Untuk sampel informasi awal 
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1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau 

aktivitas yang menjadi informasi. 

2. Subjek yang masih terlibat secara aktif pada lingkungan atau kegiatan yang 

menjadi perhatian. 

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk 

diwawancarai. 

D.1.2 Untuk sampel situasi sosial 

1. Situasi sosial yang cukup sederhana untuk diamati (simplicity). Hal ini 

berkaitan dengan keterbatasan peneliti dalam mengamati situasi sosial yang 

sangat kompleks. 

2. Situasi sosial yang diperkenankan untuk diamati (permissiveness). 

3. Situasi sosial yang memudahkan peneliti sekiranya hendak berpartisipasi 

(easy of participation). 

Bergulirnya pemilihan sampel melalui teknik snowball sampling, baik 

untuk sampel responden maupun situasi sosial, pada akhirnya akan sampai pada 

suatu batas dimana tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan 

informasi). 

D.2 Jumlah Responden Penelitian 

Jumlah keseluruhan mahasiswa Biologi angkatan 2007, 2008 dan 2009 

pada tanggal 09 Januari tahun 2014 adalah 165 mahasiswa. Kriteria yang menjadi 

responden adalah mahasiswa yang sedang menempuh skripsi dan tidak sedang 

mengambil mata kuliah lain, sehingga dilakukan observasi kepada mahasiswa 

Biologi angkatan 2007, 2008 dan 2009 agar kriteria responden dapat dijalankan. 

Hasil observasi awal, didapatkan bahwa mahasiswa Biologi dengan kriteria 

responden berjumlah 160 mahasiswa, artinya terdapat 5 mahasiswa yang sedang 

mengambil mata kuliah lain selain mata kuliah skripsi. 

Dalam penelitian ini menggunakan non startified random sampling ( 

sampling acak tidak berjenjang), artinya responden yang diambil tidak memiliki 

ukuran tertentu pada tiap jenjang angkatan 2007, 2008 dan 2009. Pemilihan ini 

sesuai dengan heterogenitas dari responden tiap angkatan. Pada penelitian ini 
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menggunakan metode wawancara terstruktur, sehingga jumlah responden tidak 

dapat ditentukan sebelumnya. Artinya peneliti menggunakan jumlah responden 

pada batas informasi yang didapatkan sudah mengalami kejenuhan.  

Peneliti menentukan kriteria data informasi dari responden sudah 

mengalami kejenuhan adalah sebagai berikut. 

1. Informasi yang didapatkan dari responden ke-n dan n+1 sudah tercantum 

semuanya dalam informasi responden ke-1 sampai responden ke-(n-1). 

2. Jika informasi jenuh pada jumlah responden ≤ 9% dari jumlah kriteria 

responden, maka dilakukan wawancara kembali pada responden yang berbeda 

sampai pada jumlah 10% dari jumlah kriteria responden. Pengambilan 10% 

didasarkan atas pemilihan sampel pada suatu penelitian yang memiliki 

kerangka sampling lebih dari 100 yaitu minimal 10-15% (Arikunto 2006). 

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasikan ketidaksengajaan persamaan 

jawaban responden. 

3. Jika informasi belum jenuh pada jumlah responden 100% dari jumlah kriteria 

responden, maka penelitian dihentikan atau sudah selesai. Hal ini dilakukan 

karena jumlah kriteia responden sudah selesai diteliti secara keseluruhan. 

E. Prosedur Penelitian 

E.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Pada tahap awal penelitian adalah mempersiapkan segala hal yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan jumlah mahasiswa Biologi 

Universitas Negeri Semarang dari Jurusan Biologi.  

2. Mengumpulkan data mahasiswa Biologi angkatan 2009 yang dapat lulus 8 

semester. 

3. Melakukan observasi mahasiswa Biologi Unnes angkatan 2007, 2008 dan 

2009 yang sedang menempuh skripsi, tetapi tidak sedang mengambil mata 

kuliah lain. Hasil ini dijadikan sebagai kriteria responden penelitian. 

4. Membangun hubungan teman sebaya dengan mahasiswa Biologi angkatan 

2007, 2008 dan 2009. Tujuan ini agar tidak ada dinding pembatas antar 
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peneliti dengan responden sehingga hasil yang diungkapkan akan lebih bagus 

dan informasi lebih akurat. 

5. Melakukan wawancara tidak terstruktur pada 30% mahasiswa dari kerangka 

sampling atau yang berjumlah 48 mahasiswa. 

6. Menyusun kisi-kisi pedoman wawancara terstruktur dari hasil wawancara 

tidak terstruktur. 

7. Menyusun pedoman wawancara terstruktur untuk dijadikan instrumen 

penelitian. 

8. Melakukan uji coba pemahaman pedoman wawancara terstruktur kepada 24 

mahasiswa angkatan 2010 atau 15% dari kerangka sampling. 

9. Menyusun hasil jawaban uji coba pemahaman pedoman wawancara dari 24 

responden. 

10. Menyusun kembali pedoman wawancara dengan mempertimbangkan hasil  

jawaban uji pemahaman pedoman wawancara. 

11. Persiapan untuk pengumpulan data yaitu mengumpulkan informasi tentang 

responden penelitian. Setelah informasi didapatkan, maka langkah 

selanjutnya adalah menghubungi calon responden dan dijelaskan mengenai 

penelitian ini serta kesediaannya sebagai responden. 

12. Menentukan jadwal wawancara agar semua terorganisir baik waktu dari 

peneliti dan masing-masing responden, sehingga didapatkan waktu yang 

bagus dan mendukung untuk dilaksanakan wawancara. 

E.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan ketika tahap persiapan penelitian 

telah dilakukan dengan baik dan terperinci. Memasuki tahap pelaksanaan 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mengkonfirmasi ulang waktu dan tempat pelaksanaan wawancara dengan 

masing-masing responden ketika waktu pelaksanaan sudah dekat.  

2. Melakukan wawancara dengan responden penelitian. Wawancara ini 

menggunakan alat bantu perekam dan alat tulis peneliti. Hal ini digunakan 

untuk menghindari kesalahan informasi dari responden ketika peneliti 

melakukan analisis data. 
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3. Mengucapkan terimakasih kepada responden penelitian yang sudah berkenan 

untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. 

E.3 Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data dilakukan setelah tahap pelaksanaan penelitian terlaksana dengan 

baik dan memberikan data yang lengkap sesuai dengan kriteria kejenuhan data. Tahap 

analisis data penelitiannya adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan pengelompokkan hasil jawaban wawancara responden sesuai 

nomor soal wawancara.  

2. Mendeskripsikan jawaban responden dari tiap soal wawancara serta 

menghitung persentase jawaban responden. 

3. Menarik kesimpulan dari hasil analisis penelitian mengenai berbagai faktor 

akademik dan non akademik mahasiswa Biologi berkesulitan belajar. 

F. Keabsahan Penelitian 

Menurut Lincoln dan Guba dalam Bungin (2002), standar kredibilitas 

adalah standar yang digunakan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan (informasi yang digali 

dari subjek). Menurut Moleong Lexy (2006), standar kredibilitas dapat diperiksa 

dengan 7 teknik diantaranya: (1). Perpanjangan keikutsertaan, (2). Ketekunan 

pengamatan, (3). Triangulasi, (4). Pengecekan sejawat, (5). Kecukupan 

referensial, (6). Kajian kasus negatif, dan (7). Diskusi atau Pengecekan sejawat. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan standar kredibilitas dengan teknik 

ketekunan pengamatan dan diskusi atau pengecekan sejawat. Hal ini dilihat dari 

jenis data penelitian dan terbatasnya kemampuan peneliti.  

Upaya peneliti untuk memenuhi standar kredibilitas ini adalah dengan 

melakukan penelitian secara tekun sampai informasi yang didapatkan pada titik 

jenuh. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi dilakukan dengan cara mengekspos 

hasil yang telah diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 

Pemeriksaan ini juga bertujuan agar peneliti mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran. 
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G.  Analisis Data Kualitatif 

Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong Lexy (2006), analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakankepada orang 

lain.  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

menurut Seiddel (1998) sebagaimana yang dikutip oleh Moleong Lexy (2006) 

yaitu sebagai berikut. 

1. Klasifikasi Data 

Pada klasifikasi data ini peneliti mengumpulkan hasil wawancara terstruktur 

dari responden, kemudian menggolongkan hasil data sesuai nomor soal 

wawancara dan menghitung persentase jawaban responden. Penggolongan ini 

bertujuan agar hasil jawaban dari tiap soal wawancara dapat terlihat secara 

jelas variasi jawaban responden. 

2. Mencatat Data 

Bentuk pencatatan data penelitian kualitatif ini adalah uraian deskriptif dari 

tiap soal wawancara. Data secara deskriptif akan memberikan pemecahan 

jawaban dari tiap soal wawancara yang dialami oleh mahasiswa Biologi 

Unnes yang termasuk dalam kriteria responden. 

3. Membuat Temuan Umum 

Membuat temuan umum data atau menarik kesimpulan yaitu langkah terakhir 

setelah pencatatan data terselesaikan. Kesimpulan ini diharapkan sesuai 

tujuan dan fokus penelitian yang telah dibuat.  

H. Instrumen Penelitian 

H.1Hasil Observasi Awal 

Penelitian kualitatif ini melakukan tahap persiapan penelitian dengan 

melakukan observasi awal dan wawancara tidak terstruktur. Hasil observasi awal 

data jumlah mahasiswa Biologi Unnes yang sesuai dengan karakteristik responden 
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terdapat 160 mahasiswa dapat dilihat di lampiran 1. Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Hasil 

wawancara tidak terstruktur dengan 48 mahasiswa dapat dilihat di lampiran 2, 

serta rumusan atau ringkasan hasil dari wawancara tidak terstruktur terdapat di 

lampiran 3. 

H.2Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara Terstruktur Sebelum Uji Coba 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman 

wawancara sebagai acuan utama. Hasil dari wawancara tidak terstruktur, 

diturunkan menjadi kisi-kisi pedoman wawancara terstruktur yang dapat dilihat di 

lampiran 4. Kisi-kisi tersebut digunakan untuk membuat pertanyaan yang 

dijadikan sebagai pedoman wawancara, pedoman wawancara terstruktur dapat 

dilihat di lampiran 5. 

H.3 Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara Terstruktur Setelah Uji Coba 

Pedoman wawancara ini digunakan sebagai acuan melakukan tanya jawab 

dengan responden penelitian yaitu mahasiswa Biologi angkatan 2007, 2008 dan 

2009 yang sedang menempuh skripsi dan tidak mengambil mata kuliah lain. Pada 

pedoman wawancara dilakukan uji coba pemahaman terhadap 24 responden, 

sehingga didapatkan hasil jawaban uji coba pemahaman dari responden. Hasil 

jawaban responden dapat sebagai pertimbangan kembali untuk memperbaiki 

penyusunan pedoman wawancara yang akan digunakan untuk melakukan 

penelitian.  

Hasil jawaban responden dalam uji coba pemahaman dapat dilihat pada 

lampiran 6. Rumusan perbaikan pedoman wawancara yang digunakan sebagai 

acuan untuk memperbaiki kisi-kisi dan pedoman wawancara setelah uji coba 

pemahaman dapat dilihat di lampiran 7.Kisi-kisi dan pedoman wawancara yang 

telah mengalami perbaikan dapat dilihat di lampiran 8 dan 9. Perbaikan pada 

pedoman wawancara setelah dilakukan uji coba pemahaman pedoman wawancara 

adalah meminimalisasikan atau menghilangkan pemaknaan ganda dan bias pada 

pertanyaan, sehingga tiap responden mampu menangkapnya dengan baik dan 

benar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian kualitatif survei dengan cross sectional design ini dihentikan 

dengan mendapatkan data yang sudah jenuh secara berulang-ulang. Kejenuhan 

data ini didapatkan pada responden ke 21, 22 dan 23, sehingga dapat dikatakan 

bahwa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa Biologi FMIPA Unnes yang 

mengalami kesulitan belajar sudah tertampung dalam jawaban hasil wawancara 

dengan 23 responden mahasiswa semester 10, 12 dan 14.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu wawancara dengan 23 

responden, maka diperoleh data yang meliputi masalah atau faktor akademik dan 

non akademik mahasiswa Biologi yang mengalami kesulitan belajar. Adapun data 

yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Rekapitulasi penelitian masalah yang dihadapi mahasiswa berdasarkan 

pemetaan hasil jawaban responden. 

Faktor 

Mahasiswa 

 

Masalah Mahasiswa 

Persentase 

responden 

(%) 

 

Akademik 

a. Pemahaman tentang tata cara penulisan skripsi  

- Pada dasarnya mahasiswa kurang atau tidak menyukai 

karya tulis ilmiah. 

69,56 

- Belum mengetahui secara penuh tata cara penulisan skripsi 

di jurusan Biologi. 

8,69 

- Merasa kesulitan dalam mengembangkan atau menyusun 

skripsi.  

100 

b. Pemahaman mengenai materi penelitian skripsi  

- Mahasiswa kurang percaya diri dengan ide yang 

dimilikinya. 

95,65 

- Ketidak tetapan dalam memilih judul skripsi. 73,91 

- Kurang pahamnya terhadap materi yang dijadikan sebagai 

bahan penelitian. 

21,73 

- Merasa kesulitan dalam pengembangan instrumen pada 

bagian-bagian tertentu. 

60,86 

- Lamanya waktu yang digunakan untuk membuat media 

pada penelitian pengembangan. 

34,78 

- Mahasiswa kurang mampu dalam bagian pengolahan data 

hasil penelitian. 

43,47 

- Merasa kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. 13,04 

- Masih belum paham ketika selesai bimbingan. 34,78 

- Mengalami revisi yang berulang-ulang pada bagian bab 

tertentu dari skripsi. 

 

100 

22 
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Faktor 

Mahasiswa 

 

Masalah Mahasiswa 

Persentase 

Responde

n (%) 

 

 

Non 

Akademik 

a. Masalah diri mahasiswa 

- Mahasiswa mengambil mata kuliah skripsi diatas semester 

8.  

 

30,43 

- Mengerjakan skripsi sudah sampai tahap proposal.  47,82 

- Kurang memiliki motivasi untuk menyelesaikan skripsi 13,04 

- Sering menunda untuk mengerjakan skripsi. 60,86 

- Memiliki kegiatan lain selain kuliah. 78,26 

- Pernah mengambil cuti kuliah. 17,39 

- Mahasiswa mengalami kejenuhan dalam mengerjakan 

skripai dan pulang ke rumah. 

52,17 

- Mahasiswa memiliki masalah pribadi. 43,47 

b. Masalah sosial mahasiswa di kampus  

- Mengalami komunikasi yang kurang baik dengan dosen 

pembimbing. 

21,73 

- Adanya perbedaan pendapat antara dua dosen 

pembimbing. 

21,73 

- Adanya perasaan takut dengan dosen pembimbing. 26,08 

- Belum pernah mendapatkan motivasi dari dosen Biologi 

FMIPA Unnes. 

21,73 

- Memiliki jumlah bimbingan yang sedikit 52,17 

- Memiliki periode bimbingan yang lama. 52,17 

- Mengalami proses menunggu jadwal penelitian. 17,39 

- Adanya pedoman berangkat ke kampus ketika akan 

bimbingan saja. 

26,08 

- Adanya perasaankecewa ketika melihat temannya sudah 

lebih maju dalam mengerjakan skripsi. 

69,56 

c. Masalah keluarga mahasiswa  

- Ada perasaan tertekan dari pihak keluarga untuk segera 

menyelesaikan skripsi.  

82,60 

- Mahasiswa memiliki masalah keluarga.  43,47 

 

 Permasalahan mahasiswa tersebut tidak dilihat secara individu, tetapi 

merupakan hasil rekapitulasi masalah dari keseluruhan responden yang berjumlah 

23 mahasiswa melalui proses wawancara pribadi. Persentase responden yang 

menjawab memiliki masalah tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemetaan 

jawaban responden pada lampiran 12. Dalam penelitian kualitatif akan lebih 

memandang apa saja masalah yang dihadapi oleh keseluruhan responden, tidak 

melihat masalah yang dihadapi oleh satuan responden. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan pertanyaan pedoman wawancara yang digunakan dalam 

proses penelitian, terdapat keterkaitan jawaban antar indikator-indikator yang 

tertera dalam kisi-kisi pedoman wawancara. Pertanyaan yang memiliki keterkaitan 
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tersebut disatukan dalam pembahasan tentang masalah-masalahyang dihadapi 

oleh mahasiswa Biologi FMIPA Unnes baik dari faktor Akademik dan non 

akademik. 

1.Permasalahan Mahasiswa 

1. Faktor Akademik 

a. Pemahaman Tata Cara PenulisanSkripsi 

Penulisan tugas akhir skripsi oleh mahasiswa tidak lepas dari pembuatan 

karya tulis ilmiah. Hasil penelitian menunjukan 69,56% responden mahasiswa 

Biologi FMIPA Unnes kurang atau tidak menyukai dunia karya tulis ilmiah 

karena memiliki banyak aturan baku. Mereka lebih suka menulis karangan bebas 

sesuai dengan ekspresi mereka masing-masing. Pengetahuan mahasiswa tentang 

tata cara penulisan ini masih terbatas dengan hanya melihat contoh skripsi yang 

sudah jadi dan menurunkannya ke skripsi yang sedang dibuat.  

Jurusan Biologi FMIPA Unnes memiliki buku panduan penyusunan skripsi 

yang secara khusus untuk mahasiswa Biologi. Pada umumnya ketika sudah 

berbeda tempat, maka aturan yang berlaku juga akan sedikit berbeda. Usaha untuk 

memahami inilah yang dirasa kurang oleh mahasiswa. Sebanyak 8,69% responden 

belum memahami secara penuh tata cara penulisan skripsi di Jurusan Biologi. 

Perlu adanya pembelajaran yang mengupas secara dalam dari tata tulis skripsi di 

Jurusan Biologi, karena pembagian buku saja belum digunakan secara penuh oleh 

mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Unnes. 

Kesulitan dalam mengerjakan skripsi sudah menjadi hal umum dalam 

mahasiswa semester akhir. Seluruh responden atau 100% responden mahasiswa 

menjawab mengalami kesulitan baik pada pengembangan sub bab skripsi maupun 

lingkungan saat membuat skripsi. Hal ini dikarenakan mahasiswa kurang 

memiliki rasa percaya diri bahwa dirinya dapat menulis sebuah karya skripsi. 

Inilah tantangan seorang peneliti untuk melanjutkan tulisannya sehingga akan 

menjadi tulisan penelitian yang utuh. Menurut Emilia (2009), seseorang yang 

sedang mengerjakan tugas akhir harus memiliki kepercayaan bahwa setiap orang 

bisa menulis. Kepercayaan bahwa mahasiswa bisa menulis akan menjadi motivasi 
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bahwa kesulitan apapun itu pasti akan ada jalan keluar untuk melanjutkan tulisan 

skripsi tersebut. 

b. Pemahaman Materi Penelitian Skripsi 

Berdasarkan hasil penelitian sebesar 95,65% kepercayaan diri seorang 

mahasiswa tumbuh dari teman atau lingkungan sekitar. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa lingkungan berperan penting terhadap ide dan kepercayaan diri mahasiswa 

dalam mengerjakan skripsi. Jika dari ide saja mahasiswa mengalami kesulitan 

berkaitan dengan kurangnya percaya diri ataupun ide yang muncul karena bukan 

dari pemikirannya sendiri, maka dapat mengakibatkan mahasiswa mengalami 

kesulitan untuk mengembangkannya. Hal ini berkaitan denganpergantian judul 

skripsi oleh mahasiswa. Kurang percaya diri dalam memilih ide, menjadikan judul 

skripsi mahasiswa berulang-ulang mengalami pergantian dan menghabiskan 

waktu yang cukup lama. Berdasarkan jawaban responden,sebanyak 73,91% 

mahasiswa melakukan penrgantian judul secara berulang-ulang dikarenakan 

materi topik yang sudah terlewati, masih belum yakin dan ada persamaan judul 

dengan teman.  

Dalam suatu judul terkandung materi yang akan digunakan sebagai bahan 

penelitian oleh mahasiswa. Sebanyak 21,73% responden belum memahami materi 

yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Hal ini dikarenakan mahasiswa belum 

sepenuhnya mempelajari materi secara utuh dan dengan literatur yang memadai. 

Materi adalah inti yang penting bagi seorang peneliti, karena merupakan tanggung 

jawab yang harus dikuasainya sebelum masuk ke ranah penelitian. Pergantian 

judul yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi dampak kurangnya 

peneliti dalam mempelajari materi. Mempelajari materi membutuhkan waktu, 

keyakinan serta dorongan yang optimis bahwa peneliti mampu mengadakan 

penelitian ini.Secara keseluruhan juga telah dikatakan oleh Emilia (2009) bahwa 

untuk menulis tugas akhir membutuhkan percaya diri, jangan frustasi dengan 

topik danseharusnya peneliti membaca secara teratur materi yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Hal-hal diatas harus dimiliki oleh mahasiswa yang 

sedang mengerjakan skripsi, karena segala hal yang awal pada umumnya menjadi 

penentu kedepan. 
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Permasalahan selanjutnya mengenai jenis penelitian yaitu berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dominan dengan jenis penelitian 

eksperimen, pengembangan dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menjadi 

bahan yang harus dipilih oleh mahasiswa ketika menentukan judul skripsi. Semua 

jenis penelitian pasti memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, mulai dari 

pembuatan desain penelitian, pembuatan media dan lamanya waktu penelitian. 

Lamanya pembuatan media oleh mahasiswa juga tergantung kepada materi yang 

digunakan, keseriusan mahasiswa dalam membuat media dan ketersediaan bahan 

yang digunakan. Sebanyak 34,78% responden membutuhkan waktu 1-5 bulan 

untuk menyelesaikan medianya. Lamanya waktu dalam pembuatan media ini 

disebabkan karena banyak langkah yang harus dilewati dari awal pembuatan 

sampai diterjunkan dalam penelitian. Selain itu, kerumitan dalam membuat media 

dan ketersediaan bahan materi untuk media juga menjadi faktor penting penentu 

lamanya waktu yang digunakan. Jenis penelitian tidaklah salah, tinggal bagaimana 

mahasiswa memahami dan mendalaminya secara serius dan ulet. Sebuah usaha 

yang maksimal juga akan memberikan hasil yang maksimal pula.  Sejalan dengan 

apa yang dikatakan oleh Wipperman (2007), bahwa sebuah usaha dan keyakinan 

diri tentang apa yang dirasakan saat sedang bekerja sebenarnya adalah kunci 

untuk membangun kekuatan pada pekerjaan tersebut.  

Dalam proposal Instrumen menjadi hal yang berat pada mahasiswa. Pada 

instrumen ini semua rancangan penelitian dan bentuk pengolahan data sudah 

tertuang dengan jelas. Kesulitan dalam mengembangkan instrumen menjadi akhir 

pada bagian proposal skripsi.Sebanyak 60, 86% responden mengalami kesulitan 

pada pengembangan rubrik dan pembuatan soal. Hal ini disebabkan karena 

pengembangan rubrik dan pembuatan soal  harus sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian. Secara tidak langsung instrumen ini harus benar-benar dibuat 

oleh peneliti, tidak meniru instrumen dari skripsi yang sudah jadi karena 

permasalahan yang dihadapi sudah berbeda.  

Rencana pengolahan data sudah tertuang dalam bab metode penelitian. 

Mahasiswa Biologi yang menjadi responden dalam penelitian ini, 43,47% 

responden menjawab bahwa mereka belum paham tentang bentuk pengolahan 
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data meskipun sudah selesai melakukan penelitian. Hal ini terjadi karena 

kemampuan mahasiswa yang masih kurang dalam dunia statistik. Jasa pengolahan 

data akhirnya menjadi acuan utama mahasiswa untuk menyerahkan hasil 

penelitiannya. Perlu ditegaskan bahwa kemampuan dalam program pengolahan 

data seseorang memiliki tingkatan yang berbeda. Jika pada akhirnya 

menggunakan jasa pengolahan data, maka sebagai mahasiswa yang bertanggung 

jawab juga harus paham dan mengerti jalannya pengolahan datanya sehingga 

tidak buta dengan data penelitiannya sendiri. Semua hal tidak bisa kita kerjakan 

sendiri secara utuh, hal ini juga disampaikan oleh Abidin (2002) bahwa, saat kita 

lelah dengan semua pekerjaan kita, ada saatnya kita membutuhkan sengatan dari 

orang lain yang memberikan angin segar setelah kita merasa sumpek dan gerah di 

dalam ruangan yang sesak, tetapi kita tetap menjadi pemilik ruang itu. Artinya 

bahwa suatu pekerjaan ketika kita sudah tidak mampu mengoperasikannya, kita 

membutuhkan orang lain yang ahli untuk menyelesaikannya, tetapi kita adalah 

pemilik pekerjaan tersebut sehingga kita harus tetap memahami apa yang 

dikerjakan oleh ahli.  

Masuk dalam permasalahan komunikasi mahasiswa dengan doses 

pembimbing yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa 34,78% responden 

mahasiswa Biologi menyatakan kurang paham dengan apa yang diinginkan oleh 

dosen pembimbing. Bahkan ada yang menyatakan bahwa awalnya mahasiswa 

paham, namun ketika akan mengerjakan revisi semua menjadi kebingungan 

tersendiri bagi mahasiswa. Hal ini disebabkan karena pada saat bimbingan 

mahasiswa kurang berani untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada 

dosen pembimbing. Kurang pahamnya mahasiswa terhadap hal-hal yang harus 

diperbaiki ketika bimbingan, mengakibatkan revisi yang berulang-ulang pada 

pokok bahasan yang sama. Seluruh responden atau 100% responden mengalami 

pengulangan revisi yang membutuhkan waktu lama. Semua bab pada skripsi dari 

bab I sampai bab V terjawab oleh seluruh responden, tetapi bab I memiliki jumlah 

terbanyak yang dijawab oleh responden. Responden menyatakan bahwa bab I 

adalah bab pertama yang harus kuat permasalahannya dan harus memiliki 

kesinambungan dengan penyelesaiannya. Dengan demikian perbaikan pada 
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skripsi ketika bimbingan akan selalu ada, karena disinilah peran dosen 

pembimbing dalam pembuatan skripsi. Sesuai dengan hasil penelitian oleh 

Wiyatmo et al. (2010) bahwa peran dosen pembimbing pada pembuatan skripsi 

mahasiswa adalah sebesar 40,5%. Sebagai mahasiswa yang baik, seharusnya 

memahami apa yang harus diperbaiki dan jika tidak memahami maka langsung 

menanyakan kepada dosen agar tidak terjadi salah paham antara dosen 

pembimbing dan mahasiswa. 

 

2 Faktor Non Akademik 

a. Masalah Diri Mahasiswa 

Mengerjakan skripsi di kalangan mahasiswa lebih umum dilakukan ketika 

semester 8. Hal ini karena pada semester 8 sudah tidak ada mata kuliah selain 

skripsi, kecuali yang melakukan pengulangan pembelajaran di mata kuliah 

sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 69,57% responden mahasiswa 

Biologi FMIPA Unnes memulai mengerjakan skripsi di semester 8. Artinya 

aktifitas mahasiswa berjalan normal sesuai dengan kartu rencana studi (KRS) 

mahasiswa. Dari 23 jawaban responden terdapat 30,43% yang mengatakan bahwa 

dirinya memulai mengerjakan skripsi pada semester 9, 10, dan 11. Alasan 

mahasiswa memulai mengerjakan skripsi pada semester diatas 8, karena pada 

semester 8 digunakan untuk mengambil mata kuliah yang nilainya kurang baik. 

Pengambilan mata kuliah di semester 8 oleh mahasiswa akan berdampak 

pada pengunduran atau kurang fokus dalam mengerjakan skripsi. Sebesar47,82% 

responden mahasiswa yang memulai mengerjakan skripsi pada semester diatas 8, 

berakibat bahwa tahap yang sekarang sedang dijalaninya adalah masih tahap 

proposal ataupun penelitian, padahal posisi mereka sudah semester 12 dan 14. 

Pada dasarnya tidak semua mahasiswa yang memulai mengerjakan skripsi di 

semester 8 akan lebih cepat mengerjakannya dibandingkan dengan yang memulai 

diatas semester 8, tetapi akan memiliki satu tingkat lebih maju dalam pengetahuan 

dunia skripsi dan juga memiliki motivasi yang lebih besar karena masih banyak 

teman-teman seperjuangan yang menemaninya. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh 

Anoraga (2006), bahwa awal waktu untuk memulai suatu pekerjaan akan 
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mempengaruhi semangat kerjanya, hasil pekerjaannya, kebiasaan menunda 

pekerjaan akan berkurang dan akan timbul usaha kerja sama yang lebih baik 

dengan lingkungan pekerjaan.  

Motivasi yang dimiliki oleh responden dalam mengerjakan skripsi, 

berdasarkan hasil penelitian adalah muncul karena orang tua dan keluarga. Alasan 

mereka karena orang tua dan keluargalah yang telah membiayai kuliah dan hidup 

selama ini. Tergambar secara jelas bahwa betapa besarnya keinginan mahasiswa 

untuk segera lulus dan membahagiakan orang tua. Selain itu terdapat mahasiswa 

yang memiliki motivasi karena waktunya yang sudah hampir habis, keberatan 

dalam biaya SPP, sudah bosan dengan skripsi dan karena melihat banyak teman 

yang sudah lulus terlebih dahulu. Satu hal yang tidak kalah penting adalah 

motivasi karena diri sendiri. Mahasiswa harus menyadari bahwa mengerjakan 

tugas akhir skripsi merupakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa S1. 

Sebanyak 13,04% responden menyatakan kurang memiliki motivasi untuk segera 

menyelesaikan skripsi, dikarenakan sudah jenuh dan bosan dengan skripsi serta 

merasakan putus asa jika melihat waktu akan segera habis. Menurut Anogara 

(2006), motivasi dalam mengerjakan sesuatu merupakan kebutuhan yang 

mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu, sedangkan orang yang 

memiliki motivasi tinggi adalah orang yang merasa senang dan puas dengan apa 

yang sedang dikerjakannya. Apapun motivasinya bagi mahasiswa, yang terpenting 

mereka masih memiliki motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi. 

Motivasi-motivasi yang muncul pada diri mahasiswa baik dari diri sendiri 

maupun dari lingkungan, harus diterimanya sebagai acuan mahasiswa untuk bisa 

menentukan target kelulusannya. Penelitian yang saya lakukan pada bulan Mei 

2014 ini menghasilkan jawaban target wisuda responden antara dua pilihan yaitu 

bulan Juni 2014 dan bulan Oktober 2014. Masing-masing jawaban responden 

memiliki argumen tersendiri. Jika dalam bulan Mei ini proses pengerjaan 

skripsinya hampir selesai maka pilihan jatuh pada bulan Juni 2014, namun ketika 

proses pengerjaan skripsi masih jauh maka pilihan jatuh pada bulan Oktober 2014. 

Seorang mahasiswa yang memiliki target kelulusan akan lebih memiliki motivasi 

lagi dalam mengerjakan skripsi. 
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Penundaan dalam mengerjakan tugas (prokrastinasi) merupakan hal yang 

biasa dilakukan oleh mahasiswa, baik tugas kuliah maupun dalam hal ini 

mengerjakan skripsi. Sering tidaknya mahasiswa menunda untuk mengerjakan 

skripsi, akan berakibat pada cepat lambatnya proses pengerjaan skripsi. Hasil 

penelitian sebanyak 60,86% responden menyatakan bahwa alasan prokrastinasi 

mahasiswa dalam mengerjakan skripsi yaitu adanya masalah pribadi, 

karenabekerja, lebih memilih menonton film atau bermain game, karena bosan 

menunggu dosen dan faktor lingkungan teman yang rata-rata tidak mengerjakan 

skripsi. Menurut Suzana (2009), bahwa prokrastinasi akan dilakukan jika ada hal 

yang lebih menarik dibandingkan dengan mengerjakan kewajibannya. Kenyataan 

di lapangan banyak sekali hal lain yang lebih menarik dibandingkan mengerjakan 

skripsi. Hal inilah yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa tingkat akhir, harus 

mengingat kembali kewajibannya sebagai mahasiswa.  

Kejenuhan dalam mengerjakan skripsi juga akan dialami oleh mahasiswa. 

Sebesar 52,17% responden mahasiswa Biologi jika mengalami kejenuhan dalam 

mengerjakan skripsi memilih untuk pulang ke rumah. Hal ini disebabkan karena 

mereka menganggap bahwa rumah adalah tempat yang paling nyaman dan 

terbebas dari skripsi, meskipun mendapat pertanyaan dari orang tua mengenai 

skripsi.  Sesuai hasil penelitian dari Thurber et al. (2012), yaitu ketika kejenuhan 

atau kesulitan datang, mahasiswa di universitas memiliki tingkat kerinduan 

dengan rumah yang lebih besar. Lamanya waktu yang digunakan untuk istirahat 

sementara dari kejenuhan skripsi menentukan juga kapan terselesainya skripsi 

mahasiswa. Beberapa mahasiswa lainnya lebih memilih untuk pergi jalan-jalan 

dengan temannya. Istirahat sementara atau menyegarkan kembali pikiran memang 

penting bagi mahasiswa yang sedang jenuh dalam mengerjakan skripsi, tetapi 

harus memperhitungkan lamanya waktu yang digunakan dan kembali memikirkan 

bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelesaikan skripsi. 

Setiap kehidupan pasti ada permasalahan yang muncul, hal ini berkaitan 

dengan masalah mahasiswa yang memiliki masalah pribadi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebesar 43,47% responden memiliki masalah pribadi yang 

membuatnya tidak fokus dalam mengerjakan skripsi. Pada masalah pribadi, rata-
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rata yang dialami oleh mahasiswa adalah masalah dengan teman dekatnya. 

Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika memiliki masalah sekecil apapun 

dengan teman dekatnya, mahasiswa tersebut tidak bisa fokus untuk mengerjakan 

skripsi. Tanggapan setiap manusia dalam menghadapi masalah akan berbeda-

beda, tinggal bagaimana menyikapi secara positif dan menjadi motivasi untuk 

bangkit dari segala permasalahan tersebut.  

Kegiatan mahasiswa dalam dunia kampus lebih kompleks jika 

dibandingkan dengan dunia sekolah. Mahasiswa dituntut untuk bisa mandiri 

dalam kehidupannya, harus pandai bersosialisasi dengan lingkungan, harus bisa 

mengatasi segala permasalahan hidupnya dengan mengambil keputusan yang 

tepat. Hal ini berkaitan dengan usia mahasiswa yang bukan remaja lagi dan 

kondisi kehidupan mahasiswa yang sudah tidak seperti masa anak-anak. Sebanyak 

78,26% responden mengungkapkan bahwa kegiatan responden bukan hanya 

mengerjakan skripsi, tetapi ada yang bekerja, masih aktif dalam organisasi dan 

memulai untuk bisnis. Alasan mereka memiliki kegiatan lain selain kuliah adalah 

untuk menambah pengalaman, mendapatkan uang tambahan, dan menyalurkan 

hobi. Kegiatan tersebut tentu positif bagi mahasiswa, tetapi juga harus bisa 

memprioritaskan mana kepentingan yang harus didahulukan dan mana 

kepentingan yang ditunda terlebih dahulu. Kembali bahwa semua itu adalah 

bentuk pilihan hidup yang harus dihargai satu sama lain, sehingga mahasiswa 

dapat menjalaninya sesuai dengan pilihannya sendiri. 

Selain memiliki kegiatan lain, mahasiswa yang menjadi responden dalam 

penelitian ini juga pernah mengambil cuti baik secara administrasi maupun tidak. 

Cuti yang diambil oleh mahasiswa memiliki alasan yang kuat yaitu untuk bekerja 

selama 4 semester dan karena kecelakaan sehingga harus istirahat beberapa bulan. 

Selain itu ada mahasiswa yang menghilangkan diri dari kampus karena alasan 

masih malas untuk mengerjakan skripsi. Menurut Emilia (2009), memilih untuk 

cuti baik itu dari mahasiswa maupun dosen harus segera diurus keberlanjutan 

skripsinya, agar tidak terjadi pengurangan waktu dalam mengerjakan skripsi. 

Pilihan mengambil cuti dapat berdampak pada berkurangnya waktu mahasiswa 

untuk mengerjakan skripsi dan menghambat proses kelulusan mahasiswa. 
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b. Masalah Sosial Mahasiswa di Kampus 

Hasil penelitian sebanyak 17,39% responden membuktikan bahwa cepat 

lambatnya mahasiswa mengerjakan skripsi tidak hanya karena kesulitan atau 

kemalasan mahasiswa saja, tetapi ada waktu vakum yang digunakan untuk 

menunggu jadwal penelitian. Responden menyatakan bahwa sampai 5 bulan 

menunggu jadwal penelitian. Penyebab menunggu jadwal penelitian adalah 

awalnya materi yang digunakan untuk penelitian sudah terlewati, sehingga 

memerlukan waktu untuk bertemu kembali dengan materi tersebut atau mengganti 

materi yang didepannya.  

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi mahasiswa adalah motivasi dari 

dosen. Orang tua kedua mahasiswa adalah dosen, jika konteksnya mengerjakan 

skripsi maka yang dekat dengan mahasiswa adalah dosen pembimbingnya, dosen 

wali dan dosen lainnya yang terlibat dalam pembuatan skripsi mahasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa mahasiswa Biologi sering 

mendapatkan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi dari dosen 

pembimbing, dosen wali, dosen penguji, ketua jurusan atau dosen lainnya. Artinya 

rasa kekeluargaan dalam lingkup jurusan Biologi ada dalam kehidupan mahasiswa 

tingkat akhir. Motivasi yang diberikan oleh dosen pada umumnya berupa kata-

kata yang menyegerakan mahasiswa untuk cepat dalam mengerjakan skripsi, 

namun ada juga 21,73% responden mahasiswa  yang belum pernah mendapatkan 

motivasi dari dosen Biologi FMIPA Unnes. Secara keseluruhan adalah bagaimana 

seorang mahasiswa menyikapi motivasi-motivasi yang ada untuk menjadi pemacu 

dalam mengerjakan skripsi. 

Kegiatan mahasiswa yang menempuh skripsi tidak hanya bimbingan saja, 

tentu ada hal lain yang masih terkait dengan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aktifitas mahasiswa tingkat akhir ketika di kampus tidak hanya untuk 

bimbingan, tetapi mencari referensi di perpustakaan baik jurusan maupun pusat, 

memberdayakan area wifi kampus untuk mencari sumber pustaka, bertemu 

dengan teman saling berbagi info dan cerita dan menghadiri organisasi. Sebesar 

26,08% responden mahasiswa mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke kampus 

jika ada bimbingan saja, artinya mahasiswa tersebut kurang memiliki sosialisasi 
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dan akan lebih sulit untuk melakukan komunikasi dengan temannya maupun 

pihak kampus.Menurut Wipperman (2007) bahwa berinteraksi dengan orang 

lainmenjadi kunci untuk memelihara hubungan yang kuat dilingkungan pekerjaan 

dan akan mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Sosialisasi 

sebaiknya tetap terjaga dengan baik, yaitu dengan teman, pihak kampus dan 

lingkungan sekitar, sehingga sebagai mahasiswa tingkat akhir tidak merasa sendiri 

dan dapat saling membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Permasalahan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing 

juga menjadi penentu dalam cepat lambatnya mahasiswa dalam mengerjakan 

skripsi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wiyatmo et al. (2010) bahwa 

penghambat mahasiswa dalam mengerjakan tugas juga dikarenakan hubungan 

mahasiswa dengan dosen pembimbing yang kurang baik. Hasil penelitian melalui 

wawancara dengan responden menyatakan bahwa hubungan mahasiswa dengan 

dosen pembimbing rata-rata dapat dikatakan baik, artinya tidak ada masalah yang 

berarti antara keduanya. Disisi lain terdapat 21,73% responden mahasiswa yang 

menyatakan dirinya kurang memiliki komunikasi yang baik dengan dosen 

dikarenakan kesibukan dosen, sehingga waktu untuk bertemu sangat jarang. 

Masalah seperti ini yang harus disadari oleh kedua belah pihak bahwa masing-

masing memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa dan seorang 

dosen. Saling menghargai, memahami dan mengerti akan menjadi kunci yang 

paling tepat agar hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetap saling terjaga. 

Masalah kebijakan dua dosen pembimbing juga menjadi hal yang perlu 

dipertimbangkan. Sebelumnya penetapan jumlah dosen pembimbing berjumah 

dua, namun pada bulan September tahun 2013 kebijakan Universitas Negeri 

Semarang menentukan bahwa jumlah dosen pembimbing hanya satu. Mahasiswa 

yang memiliki dua dosen pembimbing, akan menjadi sebuah tantangan bagaimana 

proses cara bimbingan terhadap kedua dosen pembimbing. Jawaban dari 

responden menyatakan sering terjadinya perbedaan pendapat antara kedua dosen 

pembimbingnya, sehingga sebagai seorang mahasiswa menjadi bingung dan tidak 

paham apa yang harus dikerjakan. Menurut pengakuan responden, perbedaan 

pendapat ini dikarenakan keinginan dua dosen yang berbeda dan saling kuat untuk 
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mencari kesempurnaan. Perbedaan pendapat seperti ini, sebaiknya menjadi 

pertimbangan untuk mencari perbaikan yang lebih baik, sehingga skripsi yang 

dihasilkan lebih berkualitas. Perbaikan ini memerlukan komunikasi yang 

baikantar dua dosen pembimbing dan mahasiswa sebagai peneliti. 

Masuk dalam permasalahan perasaan mahasiswa terhadap dosen 

pembimbing. Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar mahasiswa Biologi 

menyatakan senang dengan dosen pembimbing yang telah ditetapkan dengan 

alasan berbagai hal, diantaranya dosennya baik, mudah dalam membimbing, 

sudah kenal dan akrab dengan dosennya serta ramah terhadap mahasiswa. Selain 

itu terdapat 26,08% responden mahasiswa yang menyatakan takut dengan dosen 

pembimbingnya. Ketakutan ini meliputi takut untuk bertemu dan melakukan 

bimbingan, takut untuk melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing serta 

kecemasan kecepatan kelulusan kedepannya. Pada awalnya mahasiswa memiliki 

rasa takut tersebut berdasarkan informasi dari kakak angkatan atau orang-orang 

sekitar, bahwa dosen tersebutdapat memperlambat proses kelulusan mahasiswa 

dan mendapatkan nilai yang kurang baik.Ketakutan mahasiswa hanya berlangsung 

pada saat sebelum melakukan bimbingan saja, karena pengakuan responden 

setelah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, rasa takut yang 

sebelumnya kuat menjadi berkurang. Sebenarnya anggapan takut dengan 

dosenpembimbing menjadi hambatan bagi diri mahasiswa. Seperti yang 

disampaikan oleh Anoraga (2006) bahwa persepsi yang menakutkan terhadap 

lingkungan pekerjaan, akan menjadikan sebuah pengekangan atau keadaan tidak 

nyaman dalam melakukan pekerjaan tersebut. Mereka akan berkecil hati dan 

pesimis dengan waktu kelulusannya, sehingga lebih baik jalani saja dengan 

perasaan yang senang agar perjalanan bimbingannya lebih baik lagi kedepannya. 

Kecepatan kelulusan mahasiswa juga dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa 

melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Tidak dipungkiri setelah 

bimbingan pasti ada kemajuan perbaikan oleh dosen pembimbing. Mahasiswa 

Biologi FMIPA Unnes melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dari 

awal sampai saat menjawab pertanyaan ini ada yang 4 kali dan 6 kali, tetapi 

sebanyak 47,83% responden menjawab sudah lebih dari 20 kali. Banyak 
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sedikitnya mahasiswa melakukan bimbingan berpengaruh terhadap posisi tahap 

pengerjaan skripsi mahasiswa. Artinya jumlah bimbingan berbanding lurus 

dengan tahap pengerjaan skripsi mahasiswa. 

Mempertanyakan periode atau waktu yang digunakan untuk bimbingan, 

sebenarnya mengarah pada kesulitan dalam bertemu dengan dosen pembimbing 

atau mahasiswa yang malas untuk melakukan bimbingan. Hasil dilapangan 

menyatakan bahwa rata-rata tiap minggu mereka dapat melakukan bimbingan 

dengan dosenpembimbing, namun ada juga beberapa mahasiswa yang hanya 

dapat melakukan bimbingan dalam jangka waktu 3 minggu sekali atau 1 bulan 

sekali. Alasan mereka menyatakan bahwa kesibukan dosen yang membuat mereka 

sulit bertemu untuk bimbingan. Seperti yang disampaikan oleh Gustav (1989), 

jika ingin meraih mimpi, maka harus mengorbankan kesenangan-kesenangan 

sendiri dan harus melepaskan prasangka-prasangka sendiri. Kembali lagi bahwa 

saling menghargai, memahami, mengerti akan menjadi hal yang membuat baik 

dosen maupun mahasiswa menjadi paham apa yang harus dilakukannya. 

Teman-teman seperjuangan merupakan motivasi yang dapat memberikan 

pacuan tetapi kadang juga membuat jatuh disaat mereka sudah lebih jauh dalam 

proses mengerjakan skripsinya. Jawaban ini muncul ketika melakukan  

wawancara dengan responden tentang perasaan responden ketika melihat teman 

seperjuangannya sudah lebih maju dalam mengerjakan skripsi. Sebanyak 69,56% 

responden merasa sedih, iri, sakit hati, jatuh sakit bahkan hilang semangatnya 

ketika teman-temannya sudah lebih maju dalam mengerjakan skripsinya.Perasaan 

seperti telah disebutkan oleh responden dapat dibulatkan dengan perasaan kecewa. 

Kekecewaan itu muncul karena dirinya belum bisa mencapai seperti apa yang 

telah dicapai oleh temanya hingga sakit dan tidak bisa mengerjakan skripai. Hal 

yang wajar sebenarnya telah terjadi pada mahasiswa yang sedang menempuh 

skripsi pada semester tingkat akhir. Disisi lain mahasiswa harus memikirkan 

posisi semesternya, dan memikirkan bahwa dirinya telah banyak kehilangan 

teman-teman yang biasanya selalu menemaninya. Secara keseluruhan akhir dari 

jawaban responden tersebut adalah bahwa perasaan itu hanya sesaat, karena 

kemudian  menjadi motivasi bagi dirinya. Jika temannya mampu mengerjakannya 
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pasti dirinya juga pasti mampu menyelesaikannya. Menurut Atiningsih (2008), 

bahwa semakin mahasiswa memilikirasa sabar dalam menghadapi masalah maka 

akan semakin rendah tingkat prokrastinasi mahasiswa. Semuanya harus dihadapi 

dengan rasa sabar dan tindakan yang nyata, agar ketertinggalan itu tidak 

berlangsung lama. 

Semua responden menyatakan bahwa hubungan mereka dengan teman-

teman seperjuangan baik yang masih proses berjuang ataupun yang sudah lulus, 

mereka masih berkomunikasi dengan baik dengan saling menanyakan kabar, 

menawarkan bantuan sampai pada info pekerjaan. Hubungan ini yang akan 

menjadi kenangan tersendiri bagi semua mahasiswa, karena pada hakekatnya 

perjuangan itu juga membutuhkan kebersamaan dandikenang sampai mereka 

menemukan titik keberhasilan masing-masing. 

Bagi mahasiswa yang berada di semester 14, hubungan dengan teman 

seperjuangan yang masih sama-sama mengerjakan skripsi, sudah berubah menjadi 

hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Mereka merasakan di waktu-waktu 

akhir ini semuanya harus tuntas lulus dari jurusan Biologi FMIPA Unnes, 

semuanya harus saling bahu membahu agar tidak ada temannya yang mengalami 

drop out. Rasa kekeluargaan ini campur menjadi satu dengan motivasi mereka 

yangtinggi, karena tidak ada waktu lagi untuk menunda ataupun bermalas-

malasan, tidak ada lagi waktu untuk bermain-main atau memikirkan masalah yang 

memang dalam kehidupan masalah pasti akan muncul, tidak ada lagi curahan hati 

kepada keluarga seperti anak remaja karena mereka sudah besar dan dewasa. 

Mahasiswa yang memilih, mahasiswa yang mengerjakan dan mahasiswa yang 

menentukan dengan adanya dukungan dari dosen jurusan Biologi FMIPA Unnes, 

dukungan keluarga serta kekuatan sang pencipta. 

c. Masalah Keluarga Mahasiswa 

Hasil wawancara dengan responden sebanyak 82,60% menyatakan bahwa 

keluarga menanyakan kapan lulusnya, sudah sampai manakah dalam mengerjakan 

skripsi serta menanyakan tentang dosennya. Menurut pengakuan beberapa 

responden, mereka ada rasa tertekan ketika pertanyaan itu muncul, tetapi mereka 

belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Rasa tertekan ini sebaiknya dirubah 
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menjadi motivasi terbesar bagi mahasiswa, karena mahasiswa harus bisa 

membuktikan kepada keluarga bahwa dirinya bisa lulus secepatnya. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian oleh Fibrianti (2009), bahwa semakin tinggi dukungan 

orang tua akan semakin rendah kemalasan (prokrastinasi) mahasiswa yang sedang 

menempuh skripsi. Saat mahasiswa sedang mengalami kejenuhan, kemalasan atau 

kebingungan dalam mengerjakan skripsi, maka dukungan sosial orang tua akan 

memberikan suasana yang baru terhadap mahasiswa. Dukungan sosial yang 

dimaksud adalah memberi masukan yang positif dan tidak memberi tekanan 

mengenai kelulusan anaknya. 

Keluarga merupakan peran penting untuk menjadi sumber motivasi bagi 

mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan 43,47%  responden menyatakan pernah 

memiliki masalah keluarga sehingga tidak bisa mengerjakan skripsi dalam kurun 

waktu tertentu. Pengakuan responden menyatakan bahwa terdapat masalah 

keuangan yang mengharuskan dirinya bekerja untuk mencari penghasilan sendiri, 

masalah keharmonisan keluarga yang sudah tidak ada sehingga membuat pikiran 

bagi responden ketika berada dikampus, masalah kesehatan orang tua yang 

membuat responden sedih dan tidak fokus dalam mengerjakan skripsi dan 

masalah kesedihan yang berlarut-larut karena ditinggal oleh orang tua serta sanak 

saudara. Masalah merupakan hal pokok yang akan muncul dalam kehidupan 

manusia, tetapi jangan menjadikan masalah tersebut memberikan masalah yang 

baru lagi terutama bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. 

 

2.Solusi Permasalahan Mahasiswa 

Setiap permasalahan pasti ada solusinya, itulah yang diyakini oleh banyak 

orang termasuk peneliti. Sebagai peneliti yang juga sedang mengerjakan skripsi, 

maka peneliti juga dapat memahami apa yang dialami dan dirasakan oleh 

responden. Oleh karena itu, peneliti bermaksud memberikan solusi dari beberapa 

masalah-masalah yang telah dibahas di atas dengan berdasarkan pengalaman, 

masukan dari  orang lain dan membaca literatur yang ada. Adapun solusi dari 

masing-masing faktor akademik dan non akademik adalah sebagai berikut. 
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1. Faktor Akademik 

1. Dalam mencari ide topik skripsi, sebaiknya mahasiswa benar-benar melihat 

masalah yang terjadi sehingga mudah untuk melanjutkan bagaimana 

pemecahan kedepannya. Jika mahasiswa kurang bisa menangkap masalah, 

maka pemecahan masalah yang digunakan menjadi tidak kuat. Hal ini akan 

berdampak pada pembuatan latar belakang. 

2. Menyukai atau tidaknya pada dunia karya tulis merupakan hal yang sulit 

untuk dirubah, maka pemecahannya adalah mencari materi yang dijadikan 

sebagai bahan penelitian adalah yang mahasiswa sukai dan memiliki 

pengetahuan yang bagus dalam materi tersebut. Secara tidak langsung ini 

akan menjadi pemecah masalah bagi mahasiswa yang masih kurang 

memahami materi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. 

3. Menurut Emilia (2009) yang terpenting adalah menumbuhkan kepercayaan 

diri untuk bisa menulis. Yakinkan pada diri sendiri bahwa semua orang bisa 

menulis dan semua orang pada saat awal menulis pasti memiliki kesalahan. 

Jadi jangan takut untuk menulis dan melakukan bimbingan, karena kesalahan 

yang terjadi akan mendapatkan perbaikan oleh dosen pembimbing dan 

mahasiswa jadi mengerti bagian kesalahannya. 

4. Mengenai tata cara penulisan skripsi, sebagai mahasiswa Biologi maka 

menggunakan buku panduan skripsi dari Jurusan Biologi FMIPA Unnes. 

Ketika mahasiswa mengerjakan skripsi, jangan lupa untuk selalu 

menyandingkan buku panduan tersebut disampingnya, sehingga jika ada 

kebingungan dalam tata cara penulisan dapat langsung membukanya dan tahu 

bagaimana penulisan yang benar. 

5. Ketika bimbingan dengan dosen pembimbing, sebaiknya jangan terlalu serius 

mencatat, tetapi pahami apa yang dibicarakan oleh dosen pembimbing. 

Memahami akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan mencatat dalam 

keadaan tergesa-gesa dan menulisnya tidak jelas. 

6. Berikanlah keyakinan pada diri sendiri bahwa ini merupakan skripsi saya, 

milik saya, yang membuat saya, menjadi tanggung jawab saya, yang paham 

betul akan skripsi ini hanya saya, sehigga memberikan kekuatan bahwa 
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instrumen yang dibuat juga harus saya yang membuat, bentuk pengolahan 

datanyapun harus sudah paham dari awal adanya masalah dan harus saya 

yang mengerjakan.  

2.Faktor Non Akademik 

1. Orang tua adalah kunci motivasi terbesar agar segera lulus. Berikan 

kebahagiaan kepada orang tua dengan memberi kabar bahwa anaknya akan 

segera wisuda. Kebahagiaan bukan sekedar materi saja, jadi bagi mahasiswa 

yang belum lulus tetapi sudah bekerja, hal ini bisa menjadi solusi untuk 

memulihkan motivasi. Orang tua akan merasa tenang jika anaknya sudah 

lulus dan akan merasa gelisah jika anaknya belum lulus. 

2. Mengerjakan skripsi tidaklah harus menjadi orang pintar terlebih dahulu, 

karena disini lebih memerankan ketekadan, kemauan dan usaha untuk terus 

melanjutkan penulisan skripsi. 

3. Jika mahasiswa memilih pada semester 8 untuk mengulang mata kuliah, 

maka tidak ada salahnya jika saat itu juga memulai untuk mengerjakan 

skripsi. Sebenarnya waktu untuk mengerjakan skripsipun tidak banyak, dapat 

dikatakan dari hasil penelitian menyatakan bahwa mahasiswa melakukan 

bimbingan satu minggu satu kali. Jadi tidak akan menjadi beban jika memang 

niat untuk memulai mengerjakan skripsi sudah ada pada diri mahasiswa. 

4. Mulailah untuk menganggap bahwa dosen pembimbing adalah orang tua 

kedua yang sedang memberikan bimbingan mengenai skripsi agar skripsinya 

cepat selesai. Terbukalah dengan dosen pembimbing mengenai masalah yang 

terjadi pada diri mahasiswa mengenai skripsi, sehingga dosen dapat 

memahami apa yang dialami oleh mahasiswa dan dapat memberikan solusi. 

5. Jika memiliki masalah dengan dosen pembimbing, mulailah untuk mengerti 

apa yang diinginkan oleh dosen. Harus memahami gaya bimbingan dosen 

tersebut, hal apa yang membuat beliau tidak suka dan sebagainya. Hal-hal 

seperti itu akan membuat kita jadi lebih dekat dengan dosen pembimbing dan 

tidak merasa tegang saat bimbingan. 

6. Jangan berhenti untuk mengerjakan skripsi. Kebingungan adalah hal yang 

wajar dialami oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, namun 
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berhenti mengerjakan adalah cara yang mematikan pikiran. Lebih baik 

langsung mengutarakan kebingungan tersebut kepada dosen pembimbing, 

karena tugas sebagai pembimbing akan memberikan arahan bagi mahasiswa. 

7. Jangan terlalu banyak kegiatan lain selain kuliah, karena jika terlalu banyak 

maka biasanya prioritas untuk mengerjakan skripsi menjadi berkurang. 

Mempunyai kegiatan itu hal yang bagus tetapi pilihlah kegiatan-kegiatan 

yang tidak mengganggu untuk pengerjaan skripsi. 

8. Belajar untuk menghargai waktu, sehingga waktu yang berjalan harus 

memiliki makna untuk kemajuan skripsi.  

9. Jika memiliki masalah keluarga atau masalah pribadi, jangan berlarut-larut 

untuk meratapinya. Hidup memang penuh dengan perjuangan dan ujian, 

semua orang pasti akan mengalaminya. Bangkitlah untuk dapat segera 

membahagiakan keluarga dan diri sendiri. 

10. Semua usaha harus diiringi dengan do’a. Itu yang juga harus menjadi kunci 

motivasi kita bahwa tidak ada usaha yang sia-sia dan tidak ada do’a yang sia-

sia. 

Demikian solusi yang dapat disajikan dari penelitian ini. Semoga dapat 

memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan Biologi FMIPA Unnes pada 

khususnya dan semua mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi pada 

umumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara 

pribadi dengan 23 responden mahasiswa Biologi FMIPA Unnes yang sedang 

mengerjakan skripsi mulai dari angkatan 2007, 2008 dan 2009, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Faktor akademik  

Faktor akademik yang dominan dihadapi oleh mahasiswa berkesulitan belajar 

yaitu merasa kesulitan dalam mengembangkan skripsi (100%), mengalami 

revisi yang berulang-ulang pada bab tertentu, kesulitan dalam mencari ide 

topik skripsi dan kepercayaan diri, serta tidak menyukai karya tulis ilmiah. 

2. Faktor non akademik  

Faktor non akademik yang dominan dihadapi oleh mahasiswa berkesulitan 

belajar yaitu adanya perasaan tertekan dari keluarga untuk segera 

menyelesaikan skripsi, memiliki kegiatan lain selain kuliah, adanya perasaan 

putus asa ketika melihat teman-temannya sudah lebih maju dalam 

mengerjakan skripsidan sering melakukan penundaan dalam mengerjakan 

skripsi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan dari penelitian ini, maka 

saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi mahasiswa Biologi FMIPA Unnes, sebaiknya fokuskan untuk segera 

menyelesaikan tugas akhir skripsi terlebih dahulu dan menjalin hubungan 

yang baik dengan dosen pembimbing. 

2. Bagi dosen Jurusan Biologi FMIPA Unnes, sebaiknya dosen dapat lebih 

memahami mahasiswa dan memberikan yang terbaik buat mahasiswa. 

3. Bagi Jurusan Biologi FMIPA Unnes, sebaiknya membuat kebijakan yang 

mendukung untuk kecepatan kelulusan mahasiswa. 
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Lampiran 1 

 Daftar Mahasiswa Biologi Unnes pada tanggal 09 Januari 2014  

dari angkatan 2007, 2008 dan 2009, yang hanya mengambil mata kuliah Skripsi. 

   No. Nama  Angkatan 

1 Erie Triwijananti 2007 

2 Sugeng Riyanto B. U 2007 

3 Lastin Nur Hasanah 2007 

4 Anita Safarini 2007 

5 Sigit Ari Wibowo 2007 

6 Rini Susanti 2007 

7 Ema Evirianti 2007 

8 Eko Budi Purwanto 2007 

9 Trie Utami 2007 

10 Anggi Ros Aliah 2007 

11 Yemima Retrifaratri 2007 

12 Dhita Prasisca M. 2007 

13 Faizal Mutaqin 2007 

14 Muhamad Yasin 2007 

15 Riskawati Yuanita 2007 

16 Dwi Heni Setyowati 2007 

17 Ifah Hawarina 2007 

18 Syaibiyah S. 2007 

19 Galih Yudha M. 2007 

20 Teguh Heny S. 2007 

21 Jamaludin Afif 2007 

22 Dina Purwaningtyas 2008 

23 Lianita Rarasandy 2008 

24 Fitriana R. 2008 

25 Desiana Ika L. 2008 

26 Tri Nurhidayah 2008 

27 Dhenok W. 2008 

28 Oktavia Abri P. 2008 

29 Fitri Perwita 2008 

30 Atika Endah P. 2008 

31 Lukas Jalu Adi L. 2008 

32 Maryadi 2008 
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33 Mina Zulaecha 2008 

34 Rizqi Syaiful R. 2008 

35 Agus Khristiyanto 2008 

36 Miftakhul Ulum D. 2008 

37 Fikry Noor Shofwan 2008 

38 Pambudi Laksita Adi 2008 

39 Henny Sulistyorini 2008 

40 Achmad Nur Arief 2008 

41 Mahanani 2008 

42 Nisrina Leily W. 2008 

43 Alfa Bayu Sanjaya 2008 

44 Umi Nurlaela 2008 

45 Cecep Yudistira 2008 

46 Nur Hikmah 2008 

47 Lutfiana 2008 

48 Advis Fatkhudin 2008 

49 Lidya Ayu Natalia 2008 

50 Hengki Purwanto 2008 

51 Fatikhah Ayu M. M. 2008 

52 Jatmiko Hari W. 2008 

53 Septi Jayanti 2008 

54 Wiwit Kurniawan 2008 

55 Irmawan 2008 

56 Ruri Winanti 2008 

57 Vega Kuh Pidada 2008 

58 Ririn Intan H. 2008 

59 Siti Nur Kasanah 2008 

60 Fitria Ayu T. 2008 

61 Ahmad Sufi A. 2008 

62 Siti Qomariah 2008 

63 Nurul Hidayah 2008 

64 Ana Septiana 2008 

65 Yulia Astriana 2008 

66 Meris Okana M. 2008 

67 Anis Maftuhah 2008 

68 Siti Rohaeni 2009 
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69 Dian Wahyu B. K. 2009 

70 Yuliana 2009 

71 Maharni Utari 2009 

72 Wasil Hidayah 2009 

73 Ria Puspa Rini 2009 

74 Achmad Amirul M. 2009 

75 Ayu Utami 2009 

76 Munlifatun Sadiyah 2009 

77 M. Samsul Nizar 2009 

78 Erni Fitriyana 2009 

79 Agustina Risty P. 2009 

80 Didiet Chandra A. 2009 

81 Dita Astriningrum 2009 

82 Sokhi Lutfi 2009 

83 Anisa Sholeha A. 2009 

84 Anis Riayunita 2009 

85 Dian Kurnia F. 2009 

86 Atikah Kurniawati 2009 

87 Afifah Eka Putri 2009 

88 Sindy Nurinda 2009 

89 Tri Prayitno Wibowo 2009 

90 Chulia Mubtadiah 2009 

91 Widiastuti Ningsih 2009 

92 Ainun Nikmah 2009 

93 Inayah 2009 

94 Mardina Dewi W. 2009 

95 Novian Fitri N. 2009 

96 Yunita Afina 2009 

97 Dyah Widawati 2009 

98 Evin Rusdiana S. 2009 

99 Mutia Imtihana 2009 

100 Heni Fitriyani 2009 

101 Erna Fitriani 2009 

102 Kurnia Nor Litasari 2009 

103 Niken Wiji Harena 2009 

104 Mighfar Khamida 2009 
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105 Titis Purwanti 2009 

106 Arina Yusriya 2009 

107 Aisa Nikmah R. 2009 

108 Yusuf Anggar S. 2009 

109 Nur Khoriyah 2009 

110 Neneng Zulfaidah 2009 

111 Uswatun Khasanah 2009 

112 Naeli Kurniawati 2009 

113 Alif Mahbub Z. F. 2009 

114 Hani Pramudiani 2009 

115 Rina Fitriani 2009 

116 Mara Tush S. R. 2009 

117 Renita Dwi S. 2009 

118 Rosyida Restuti 2009 

119 Ida Astuti 2009 

120 Suryani 2009 

121 Nur Azizah A. 2009 

122 Nurul Chasanah H. 2009 

123 Hafara Nurul U. 2009 

124 Nurul Ainin Nihlah 2009 

125 Ida Yuniati 2009 

126 Alta Danty P. G. 2009 

127 Yulian Favorita 2009 

128 Suprihatin 2009 

129 Gita Ria Octafia 2009 

130 Naila Rofi Ati 2009 

131 Yunita Lisnaningtyas 2009 

132 Puput Widiastuti 2009 

133 Putri Irma Suryani 2009 

134 Mahdi Hasbullah 2009 

135 Aminatul Khusna 2009 

136 Duhita Endrawila 2009 

137 Linda Setiawati 2009 

138 Agus Ernawati 2009 

139 Septima Raras B. 2009 

140 Nurjanah 2009 
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141 Denny Herbianto B. 2009 

142 Arini Dwi Hutami P. 2009 

143 Titi Fatmawati 2009 

144 Faradies Alfika Putra 2009 

145 Defrianto Alfika P. 2009 

146 Lili Yuliati 2009 

147 Baharuddin A. F. 2009 

148 Rifki Faisal Furqon 2009 

149 Yuli Putri Rahmawati 2009 

150 Muhammad Rofiq N. 2009 

151 Siti Rosidah 2009 

152 Sekar Maya W. M. 2009 

153 Ika Puspita Sari 2009 

154 Yanuarti Nur Isnaini 2009 

155 Destia Ayu K. W. 2009 

156 Desi Puspitarini 2009 

157 Betty Shinta Indriani 2009 

158 Ananto Rifqi W. 2009 

159 Nurbaety Puspitasari 2009 

160 Umi Puji Yanti 2009 
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Lampiran 2 

Hasil Observasi Awal kepada 30% dari kerangka sampling (160) atau berjumlah 

48 mahasiswa dengan Wawancara tidak terstruktur adalah sebagai berikut. 

No. Kode 

Responden 

Masalah yang dihadapi Mahasiswa 

1 R1 - Kurang termotivasi untuk segera menyelesaikan 

skripsi. 

- Motivasi dari orang tua kurang. 

- Rasa malas pada diri sendiri yang terkadang 

menghambat untuk mengerjakan revisi skripsi. 

2. R2 - Masalah utama adalah pada pendapat dua  dosen 

pembimbing  yang berbeda, sehingga berhenti 

sementara. 

- Rasa malas untuk memulai bimbingan kembali. 

3. R3 - Mengambil cuti 1 semester karena sakit. 

- Sering mengalami sakit-sakitan sampai istirahat 

dirumah 3 bulan. 

- Pernah ada masalah keluarga, sehingga harus dirumah 

sampai 2 bulan. 

- Sudah mulai kerja disekolah baru. 

- Rasa malas untuk revisi, biasanya sampai berbulan-

bulan. 

4. R4 - Motivasi dari orang tua kurang untuk segera 

menyelesaikan skripsi. 

- Rasa malas untuk bimbingan karena sudah lama tidak 

bimbingan, malu pada dosen pembimbing. 

5. R5 - Rasanya motivasi untuk segera lulus sangat kurang. 

- Pernah mengalami masalah pribadi, sehingga tidak 

semangat untuk mengerjakan skripsi. 

6. R6 - Kurang bisa memahami materi yang dijadikan 
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penelitian. 

- Keluarga tidak terlalu memburu untuk segera cepat 

menyelesaikan skripsi. 

7. R7 - Kurang termotivasi dengan skripsi. 

- Selalu ada hal yang lebih menarik dari skripsi. 

8. R8 - Mengambil cuti 2 tahun untuk bekerja, sehingga tidak 

mengerjakan skripsi. 

9. R9 - Bertemu dengan dunia organisasi membuat lebih 

banyak pengalaman. 

- Kurang termotivasi untuk segera menyelesaikan 

skripsi. 

10. R10 - Waktu untuk bimbingan sangat lama, dikarenakan 

kesibukan dosen. 

- Rasa malas yang selalu ada ketika akan revisi. 

11. R11 - Pendapat 2 dosen pembimbing yang berbeda, sehingga 

pernah bingung. 

- Kemalasan yang wajar. 

12. R12 - Pihak keluarga tidak memburu untuk segera 

menyelesaikannya, sehingga bisa santai. 

- Belum ada inspirasi pada skripsi. 

- Tidak terlalu paham dan suka dengan dunia karya tulis  

ilmiah. 

13. R13 - Mengambil cuti karena suatu hal. 

14. R14 - Bekerja dan menciptakan dunia pekerjaan, sehingga 

waktu untuk mengerjakan skripsi sangat berkurang. 

- Berpikir bahwa ketika lulus harus sudah punya 

pegangan untuk finansial. 

15. R15 - Waktu untuk bimbingan yang lama, dikarenakan 

kesibukan dosen. 

- Rasa malas untuk mamulai mengerjakan skripsi. 
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16. R16 - Bekerja, sehingga waktu untuk bimbingan dan 

mengerjakan skripsi kurang. 

17. R17 - Rasa malas dan takut ketika akan mulai bimbingan 

jika proposal belum siap. 

- Pernah tidak bisa memahami apa yang harus 

dikerjakan dan direvisi. 

- Keluarga tidak terlalu memburu untuk segera cepat 

menyelesaikan skripsi. 

18. R18 - Dunia organisasi intra maupun ekstra akan lebih 

memberikan pengalaman. 

- Bekerja, sehingga waktu untuk bimbingan skripsi 

berkurang. 

19. R19 - Keluarga tidak terlalu memburu untuk segera cepat 

menyelesaikan skripsi, sehingga bisa santai. 

- Kurang motivasi dari diri sendiri. 

- Melihat teman juga ada yang masih skripsi, sehingga 

saling support saja. 

20. R20 - Mengalir saja dengan bimbingan dan revisi. 

- Masalah waktu kelulusan pasti ada waktunya sendiri. 

- Masalah kehidupan pasti ada, naik turunnya sehingga 

kadang berpengaruh pada motivasi mengerjakan 

skripsi. 

21. R21 - Kurang termotivasi untuk segera menyelesaikan 

skripsi. 

- Pernah tidak bimbingan selama 3 bulan. 

22. R22 - Rasa malas pada diri yang membuat lama dalam 

skripsi. 

23. R23 - Mengalir saja bimbingan kadang cepat, tetapi pernah 

sampai 1 bulan. 

- Kadang revisi tidak langsung dikerjakan. 
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24. R24 - Kalau tidak bimbingan, tidak berangkat ke kampus. 

25. R25 - Menunggu jadwal penelitian yang lama, dikarenakan 

materi pada penelitian sudah terlewati. 

26. R26 - Sering pulang kerumah, karena menunggu waktu 

bimbingan yang lama. 

27. R27 - Memulai dunia bisnis, sehingga pernah dalam 

beberapa waktu tidak mengerjakan skripsi. 

- Belum termotivasi, meskipun sudah banyak teman 

yang lulus. 

28. R28 - Bekerja sampingan, menjadikan tidak fokus pada 

skripsi. 

29. R29 - Kurang termotivasi untuk cepat lulus. 

- Masih berkutat pada instrumen yang membingungkan. 

30. R30 - Pernah mengambil cuti karena sakit selama 1 tahun. 

31. R31 - Revisi pernah dalam waktu lama 1 bulan. 

- Motivasi lulus pasti ada, namun tidak memaksa pada 

waktu yang tepat waktu tetapi pada waktu yang tepat. 

32. R32 - Pembuatan media penelitian memerlukan waktu yang 

lama. 

- Jadwal penelitian yang masih lama, sehingga 

mengambil cuti 1 semester. 

33. R33 - Tidak sering bimbingan karena kesibukan dosen. 

- Rasa malas untuk berangkat ke kampus karena tidak 

bimbingan. 

34. R34 - Bekerja menjadi guru di sekolah, sehingga tidak 

memburu untuk mengerjakan skripsi. 

35. R35 - Kadang revisi tidak langsung dikerjakan. 

- Motivasi lulus pasti ada, tetapi tidak menekan harus 

tepat waktu. 

- Mengalir saja pada bimbingan dan revisi. 
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36. R36 - Skripsi itu butuh perjuangan, dan kadang ada kalanya 

mau berjuang tetapi ada kalanya juga malas berjuang. 

- Bimbingan lancar, meskipun sudah menjadi hal biasa 

untuk menunggu waktu dosen.  

37. R37 - Rasa malas pada diri saya sehingga lama dalam 

mengerjakan skripsi. 

- Kurang ada motivasi untuk segera lulus. 

38. R38 - Memulai mengerjakan skripsi pada semester 9, karena 

semester 8 digunakan untuk mengambil mata kuliah 

yang masih kurang nilainya. 

39. R39 - Pernah ganti judul dan proposal, sehingga waktunya 

terbuang lama. 

- Mengganti materi proposal karena materinya sudah 

terlewati. 

- Menunggu jadwal penelitian. 

40. R40 - Menunggu jadwal penelitian. 

- Bimbingan dan revisi berjalan seperti biasa saja. 

41. R41 - Mengambil organisasi pada saat mengambil mata 

kuliah skripsi, menjadikan waktu berkurang untuk 

mengerjakan skripsi. 

42. R42 - Rasa malas berangkat ke kampus kalau tidak ada 

temannya, soalnya angkatan saya sudah banyak yang 

lulus juga, jadi merasa minder. 

43. R43 - Revisi pada satu bab yang berkali-kali, sehingga untuk 

maju ke bab lainnya perlu waktu lama. 

44. R44 - Pembuatan judul sampai berkali-kali sehingga 

memakan waktu, karena ganti materi. 

- Kurang memahami materi, sehingga penelitiannya 

kurang lancar. 

45. R45 - Menunggu waktu bimbingan yang lama karena 
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kesibukan dosen. 

- Rasa malas untuk memulai revisi. 

46. R46 - Waktu penelitian yang lama, karena fasilitas yang 

kurang memadai. 

- Bimbingan dengan dosen jarang, dikarenakan 

hambatan waktu penelitian. 

- Masalah yang utama karena bekerja, sehingga saya 

sarankan jika skripsi fokuskan pada skripsi, jangan 

mengambil kerja. 

47. R47 - Motivasi pada diri yang belum tinggi untuk cepat lulus 

atau selesai mengerjakan skripsi. 

- Bimbingan dan revisi berjalan terus dengan waktu 

yang tidak menentu. 

48. R48 - Masalah utama terletak pada lamanya penelitian, 

karena membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan 

ketelitian. 
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Lampiran 3 

Rumusan hasil observasi awal dengan wawancara tidak terstruktur adalah sebagai 

berikut. 

1. Mahasiswa kurang memiliki motivasi untuk dapat segera menyelesaikan 

skripsinya baik dari diri sendiri, keluarga, teman-teman atau orang terdekat 

lainnya. 

2. Rasa malas pada mahasiswa ketika memulai untuk mengerjakan revisi dan 

bimbingan. 

3. Pengambilan cuti karena keadaan suatu hal menyebabkan berkurangnya 

waktu untuk mengerjakan skripsi. 

4. Pulang kerumah untuk istirahat sejenak atau refreshing, menjadikan rasa 

malas untuk memulai mengerjakan skripsi semakin tinggi. 

5. Kurang memahami materi untuk penelitian, sehingga memerlukan waktu 

untuk memahaminya. 

6. Tidak suka dan tidak paham pada dunia karya tulis ilmiah menjadi dasar 

mahasiswa untuk sulit masuk dalam pembuatan skripsi. 

7. Lamanya waktu pada pembuatan instrumen yang terkadang mahasiswa masih 

bingung dalam mengerjakannya. 

8. Pembuatan media untuk penelitian juga memakan waktu yang banyak, karena 

memerlukan ketelitian, pakar ahli, pakar materi, uji skala kecil, uji sakala 

besar dan pastinya ada revisi. 

9. Untuk mendapatkan inspirasi judul juga membutuhkan pemikiran yang lama. 

10.  Memulai fokus pada pembuatan skripsi sudah pada semester atas. 

11. Pendapat dua dosen pembimbing yang berbeda, sehingga membuat 

mahasiswa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. 

12. Belum memahami revisinya, sehingga untuk merevisi skripsi masih bingung 

dan takut untuk maju bimbingan. 

13. Kegiatan diluar mengerjakan skripsi yang dimiliki mahasiswa baik itu 

organisasi, bekerja, memulai bisnis, mengajar dan kegiatan menarik lainnya 

yang membuat waktu untuk mengerjakan skripsi semakin berkurang dan 

tidak fokus. 
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14. Memiliki masalah keluarga yang berat akan menjadi pikiran bagi mahasiswa, 

sehingga perlu untuk pulang kerumah dalam beberapa saat. 

15. Memiliki masalah pribadi pada diri mahasiswa membuat motivasi 

mengerjakan skripsi menjadi turun. 

16. Motivasi untuk berangkat ke kampus sudah semakin berkurang, dengan 

berkurangnya teman yang seangkatan berada di kampus. 

17. Jarak waktu antar bimbingan yang lama dikarenakan kesibukan dosen. 

18. Menunggu jadwal penelitian yang masih lama dari jarak seminar proposal ke 

penelitian. Hal ini karena materi yang dulu sudah terlewati pada semester 

yang ditargetkan. 

19. Lamanya waktu yang digunakan untuk penelitian juga menghambat proses 

majunya pembuatan skripsi mahasiswa. 
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Lampiran 4 

Kisi-kisi pedoman wawancara sebelum uji coba pemahaman pedoman 

wawancara. 

Faktor 

Mahasiswa 

Indikator Penelitian Soal Wawancara 

1. Akademik a. Pemahaman tentang 

tata cara pembuatan 

skripsi 

2, 3, 4 

b. Pemahaman 

mengenai materi 

penelitian skripsi 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

2. Non 

Akademik 

a. Masalah diri 

mahasiswa 

1, 2, 3, 4, 11, 12, 

16,  20, 21 

b. Masalah sosial 

mahasiswa di 

kampus 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

17, 18, 19 

c. Masalah keluarga 

mahasiswa 

13, 14, 15  
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Lampiran 5 

Pedoman wawancara sebelum uji coba pemahaman (Berdasarkan pada rumusan 

hasil observasi awal dengan wawancara tidak terstruktur). 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KAJIAN FAKTOR-FAKTOR AKADEMIK DAN NON AKADEMIK 

MAHASISWA BIOLOGI BERKESULITAN BELAJAR 

DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

C. Kategori Akademik  

1. Darimana anda mendapat ide awal atau inspirasi untuk topik skripsi? 

2. Apakah anda menyukai dunia karya tulis ilmiah? 

3. Apakah anda sudah memahami tata cara penulisan skripsi di Jurusan 

Biologi? 

4. Pada bab berapa dibagian skripsi yang dirasa sulit bagi anda? 

5. Tentang atau materi apa yang anda gunakan sebagai bahan penelitian 

skripsi? 

6. Apakah anda pernah mengganti judul atau materi proposal skripsi 

sebelum penelitian? Mengapa? 

7. Apakah pemilihan materi tersebut sudah didasari dengan kemampuan 

anda? 

8. Apakah anda mengalami kesulitan dalam pembuatan instrumen 

penelitian, sehingga memakan banyak waktu? 

9. Jika penelitian anda membuat media, berapa lama waktu yang 

digunakan untuk membuat media sampai siap untuk penelitian? 

10. Apakah anda sudah menguasai pengolahan data dari hasil penelitian 

anda? 

11. Apakah pelaksanaan penelitian anda memerlukan banyak waktu? 

Berapa lama? 
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12. Ketika selesai bimbingan, apakah anda dapat memahami hasil 

bimbingan anda dengan dosen pembimbing dan tahu apa yang harus 

dikerjakan?  

13. Bab berapa yang sering mengalami revisi ketika melakukan bimbingan 

dengan dosen pembimbing? 

 

D. Kategori Non Akademik 

1. Sudah sampai manakah anda dalam mengerjakan skripsi? 

2. Apakah anda memiliki motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi? 

3. Seberapa sering anda mengalami kemalasan ketika mengerjakan skripsi 

jika rentang kemalasan dari 1 sampai 10? 

4. Pada semester berapa anda sudah bisa fokus dalam mengerjakan 

skripsi? 

5. Bagaimana komunikasi anda dengan dosen pembimbing? Jika memiliki 

dua dosen pembimbing, bagaimana komunikasi yang terjalin antara dua 

dosen pembimbing? 

6. Apakah anda merasa nyaman dan senang serta termotivasi dengan 

dosen pembimbing? 

7. Apakah anda pernah atau sering mendapatkan motivasi untuk segera 

menyelesaikan skripsi dari dosen pembimbing, dosen penguji, dosen 

wali atau dosen lainnya? 

8. Sudah berapa kali anda melakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing? 

9. Berapa lama waktu rata-rata anda untuk dapat bimbingan dengan dosen 

pembimbing? 

10. Apakah anda mengalami proses menunggu jadwal penelitian, sehingga 

memperlama anda dalam mengerjakan skripsi? 

11. Apakah anda memiliki kegiatan selain kuliah, sehingga waktu untuk 

bimbingan dan mengerjakan skripsi menjadi berkurang? 
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12. Apakah selama kuliah anda pernah mengambil cuti atau istirahat 

sementara  karena suatu hal yang membuat anda tidak bisa mengerjakan 

skripsi? 

13. Selama mengerjakan skripsi, apakah anda sering pulang kerumah 

(untuk mahasiswa yang mengontrak) dan untuk tujuan apa? 

14. Bagaimana tanggapan keluarga anda mengenai proses pengerjaan 

skripsi anda? 

15. Apakah anda memiliki masalah keluarga yang menguras pikiran anda, 

sehingga anda tidak fokus dalam membuat skripsi? 

16. Apakah anda pernah memiliki masalah pribadi yang membuat turunnya 

motivasi anda untuk mengerjakan skripsi? 

17. Selain untuk bimbingan, apakah anda sering berangkat ke kampus 

untuk kepentingan lain? 

18. Bagaimana hubungan anda dengan teman-teman anda? Apakah saling 

memotivasi? 

19. Bagaimana perasaan anda ketika melihat banyak teman anda yang 

sudah lulus?  

20. Apakah anda memiliki target kelulusan, jika iya kapan target anda 

untuk lulus? 

21. Coba ceritakan pengalaman yang pernah anda alami sehingga membuat 

motivasi pembuatan skripsi ini meningkat, menurun dan hilang dari diri 

anda. 

Pedoman wawancara ini akan berkembang sesuai dengan kondisi 

dari jawaban responden, dengan harapan dapat menggali informasi yang 

akurat dan objektif. 
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Lampiran 6 

Ringkasan Hasil Uji coba pedoman wawancara dengan 24 mahasiswa angakatan 2010. (R = Responden) 

Faktor Mahasiswa Indikator dan pertanyaan Jawaban Responden 

1. Akademik b.1. Darimana anda mendapat ide awal atau 

inspirasi untuk topik skripsi? 

a. Dari toko buku dengan melihat buku yang ada pop up nya 

(R1) 

b. Dari membaca skripsi kakak kelas (R2, R5, R21, R24) 

c. Dari Browsing internet (R3, R15, R19) 

d. Dengan membaca jurnal (R4, R12, R17, R22) 

e. Dari melihat lingkungan (R6, R8, R13, R14, R16, R23) 

f. Dari dosen saat mengikuti kuliah (R7, R10, R11, R18) 

g. Dari tempat PPL (R9) 

h. Dari teman (R20) 

a.2. Apakah anda menyukai dunia karya tulis 

ilmiah? 

a. Tidak terlalu menyukai (R1, R2, R5, R7, R9, R11, R12, 

R13, R14, R16,R20, R22, R24) 

b. Menyukai (R3, R4, R6, R10, R15, R18, R19, R21) 

c. Cukup menyukai (R8, R17, R23) 

a.3. Apakah anda sudah memahami tata cara 

penulisan skripsi di Jurusan Biologi? 

a. Belum terlalu memahami (R1, R2, R12, R13) 

b. Sudah 80% memahami (R3) 
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c. Sudah memahami (R4, R5, R7, R11, R14, R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, R21, R22, R23) 

d. Berusaha mempelajarinya (R6, R8, R9, R10, R24) 

a.4. Pada bab berapa dibagian skripsi yang dirasa 

sulit bagi anda? 

a. Bab 3 (R1, R2, R6, R7, R9, R12, R13, R16, R20, R22, 

R24) 

b. Bab 1 dan 3(R3, R14) 

c. Bab 4 (R4) 

d. Bab 1 (R5, R8, R9, R11, R15, R17, R18, R19, R21, R23) 

b.5. Tentang atau materi apa yang anda gunakan 

sebagai bahan penelitian skripsi? 

a. Materi Virus (R1) 

b. Sistem pernafasan (R2, R24) 

c. Pada proses pembelajaran Biologi (R3, R5) 

d. Materi Invertebrata (R4) 

e. Materi ekosistem (R6, R12, R13, R16) 

f. Materi Biotekhnologi (R7) 

g. Materi sistem Eksresi (R8, R19) 

h. Materi kecerdasan emosional pembelajaran Biologi (R9) 

i. Materi sistem Indera (R10) 

j. Materi Jamur (R11) 

k. Materi pencemaran lingkungan (R14, R17, R20) 



63 
 

 
 

l. Tentang kurikulum 2013 (R15) 

m. Materi pernafasan (R18) 

n. Materi pemanasan global (R21) 

o. Sistem Reproduksi (R22) 

p. Struktur jaringan tumbuhan (R23) 

b.6. Apakah anda pernah mengganti judul atau 

materi proposal skripsi sebelum penelitian? 

Mengapa? 

a. Sudah 3 kali mengganti judul (R1, R8, R12) 

b. Pernah 1 kali (R2, R4, R5, R6, R9, R10, R13, R14, R15, 

R16,  R18, R19, R22, R23, R24) 

c. Tidak pernah (R3, R7, R11, R17, R20, R21) 

b.7. Apakah pemilihan materi tersebut sudah 

didasari dengan kemampuan anda? 

a. Sudah memahami (R1, R2, R3, R4, R6, R7, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, 

R23) 

b. Belum terlalu menguasai (R5, R9) 

c. Dalam proses belajar (R8, R24) 

b.8. Apakah anda mengalami kesulitan dalam 

pembuatan instrumen penelitian, sehingga 

memakan banyak waktu? 

a. Ya kesulitan karena susah menuangkannya dalam RPP 

(R1, R24) 

b. Tidak terlalu sulit (R2, R15, R18, R21) 

c. Ya karena susah memahami dan membuatnya  (R3, R4, 

R5, R6, R8, R9, R10, R12, R13, R14, R16, R17, R19, 
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R20,R22, R23) 

d. Buka kesulitan, tetapi instrumennya banyak (R7) 

e. Gampang-gampang susah (R11) 

b.9. Jika penelitian anda membuat media, berapa 

lama waktu yang digunakan untuk membuat 

media sampai siap untuk penelitian? 

a. Satu bulan (R1, R2, R16, R21) 

b. Tidak membuat media (R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, 

R13, R14, R15, R17, R19, R20, R24) 

c. Maksimal 2 bulan (R7, R12, R22, R23) 

d. 3 bulan (R8) 

e. 4 bulan (R18) 

b.10. Apakah anda sudah menguasai pengolahan 

data dari hasil penelitian anda? 

a. Ya sudah mempelajari dari buku statistik (R1) 

b. Ya sudah paham (R2, R3, R4, R6, R9, R12, R14, R21, 

R23) 

c. Baru memahami 80% (R5) 

d. Belum terlalu memahami (R7, R8, R10, R11, R15, R16, 

R19, R24) 

e. Masih proses belajar (R13, R17, R18, R20, R22, R24) 

b.11. Apakah pelaksanaan penelitian anda 

memerlukan banyak waktu? Berapa lama? 

a. 2 minggu (R1, R8, R12, R13, R16, R17, R19, R23) 

b. 3 minggu (R2, R4, R6, R7, R10, R14, R18, R20, R21, 

R22, R24) 
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c. Tidak dapat ditentukan karena sampai pada kejenuhan data 

(R3) 

d. Maksimal 1 bulan (R5, R9, R11) 

e. Maksimal 2 bulan (R15) 

b.12. Ketika selesai bimbingan, apakah anda dapat 

memahami hasil bimbingan anda dengan dosen 

pembimbing dan tahu apa yang harus dikerjakan?  

a. Ya memahami (R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, R14, R15, R16,  R18, R19, R20, R21, R23) 

b. Kadang memahami (R5, R17, R22, R24) 

b.13. Bab berapa yang sering mengalami revisi 

ketika melakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing? 

a. Bab 1 pada latar belakang (R1, R3, R4, R6, R7, R10, R11, 

R12, R14, R17, R21, R23) 

b. Bab 2 (R2, R19, R20) 

c. Bab 2 pada kerangka berfikir (R5, R15) 

d. Bab 1 dan 2 (R8, R18) 

e. Bab 3 (R9, R13, R16, R22, R24) 

2. Non 

Akademik 

 a.1. Sudah sampai manakah anda dalam 

mengerjakan skripsi? 

a. Mengerjakan instrumen (R1, R3, R5, R10, R12, R17, R19, 

R20, R21, R22) 

b. Bab 3 (R2, R11, R15, R24) 

c. Bab 4 (R4, R6) 

d. Revisi sebelum penelitian (R7, R8, R9) 

e. Menunggu jadwal seminar (R13, R14, R16) 
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f. Tahap penelitian (R18) 

g. Sudah selesai bab 5 (R23) 

a.2. Apakah anda memiliki motivasi untuk segera 

menyelesaikan skripsi? 

a. Ya sangat memiliki (R1, R2, R3, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 

R22, R23) 

b. Motivasi naik turun, tetapi langsung ingat orang tua (R4) 

c. Ada, tetapi saya juga masih mengambil kuliah (R5) 

a.3. Seberapa sering anda mengalami kemalasan 

ketika mengerjakan skripsi jika rentang kemalasan 

dari 1 sampai 10? 

a. Berada pada tingkat 6 (R1, R3, R6) 

b. Berada pada tingkat 5 (R2, R8, R10, R11, R17) 

c. Berada pada tingkat 1 (R4) 

d. Berada pada tingkat 7 (R5, R19) 

e. Berada pada tingkat 3 (R7, R9, R12, R13, R18, R22, R23) 

f. Berada pada tingkat 2 (R14, R21) 

g. Berada pada tingkat 4 (R15, R16, R20, R24) 

a.4. Pada semester berapa anda sudah bisa fokus 

dalam mengerjakan skripsi? 

a. Semester 8 (R1, R3, R5, R8, R10, R11, R12, R14, R15, 

R16, R18, R20, R21, R22, R23, R24) 

b. Semester 7 akhir (R2, R7, R9, R13, R17, R19) 

c. Semester 6 akhir (R4, R6) 

b.5. Bagaimana komunikasi anda dengan dosen a. Lancar dan baik (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 
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pembimbing? Jika memiliki dua dosen 

pembimbing, bagaimana komunikasi yang terjalin 

antara dua dosen pembimbing? 

R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 

R23, R24) 

b. Langsung bertemu sesuai jadwal (R15) 

c. Ada kendala dengan jadwal dosen yang padat (R22) 

b.6. Apakah anda merasa nyaman dan senang 

serta termotivasi dengan dosen pembimbing? 

a. Ya (R1, R2, R4, R5, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15, 

R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24) 

b. Ya merasa termotivasi, tetapi merasa jenuh dengan 

keinginan dosen pembimbing untuk lebih sempurna (R3, 

R10) 

c. Ya termotivasi dan meneladani beliau dari kedisiplinannya 

(R6) 

d. Termotivasi karena beliau selalu ada waktu untuk 

bimbingan (R9, R16) 

e. Kurang termotivasi karena beliau susah untuk ditemui 

(R17) 

b.7. Apakah anda pernah atau sering mendapatkan 

motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi dari 

dosen pembimbing, dosen penguji, dosen wali 

atau dosen lainnya? 

a. Belum pernah (R1, R3, R8, R10, R14, R15) 

b. Ya dari dosen lain (R2, R12, R13) 

c. Dari dosen wali (R4, R5, R9, R11, R16, R17, R18, R19, 

R20, R21, R22, R23, R24) 
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d. Dari dosen penguji dan validator (R6, R7) 

b.8. Sudah berapa kali anda melakukan bimbingan 

dengan dosen pembimbing? 

a. Sudah lebih dari 6 kali (R1, R2, R8, R9, R14, R16, R24) 

b. Sudah 5 kali (R3, R5, R12, R15, R19, R20, R23) 

c. Sudah 16 kali (R4) 

d. Sudah 11 kali (R6) 

e. Sudah lebih dari 8 kali (R7) 

f. Sudah lebih dari 12 kali (R10) 

g. Sudah lebih dari 10 kali (R11, R13, R18, R22) 

h. 2 kali bimbingan (R17) 

i. 4 kali bimbingan (R21) 

b.9. Berapa lama waktu rata-rata anda untuk dapat 

bimbingan dengan dosen pembimbing? 

a. 1 minggu biasanya 1 kali (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, 

R9, R10, R12, R13, R14, R16, R18, R19, R22) 

b. 2 minggu 1 kali (R7, R15, R17, R21, R23) 

c. 1 minggu 2 kali (R11, R20) 

b.10. Apakah anda mengalami proses menunggu 

jadwal penelitian, sehingga memperlama anda 

dalam mengerjakan skripsi? 

a. Tidak (R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9, R10, R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24) 

b. ya (R7, R11) 

a.11. Apakah anda memiliki kegiatan selain 

kuliah, sehingga waktu untuk bimbingan dan 

a. Bekerja (R1, R9) 

b. Tidak (R2, R3, R7, R8, R10, R11, R12, R13, R14, 
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mengerjakan skripsi menjadi berkurang? R15,R16, R17, R20, R23, R24) 

c. Menjadi asisten lab. dan sebagai tentor les (R4, R18, R19, 

R21, R22) 

d. Masih organisasi (R5) 

e. Pernah mengajar, tetapi sekarang tidak (R6) 

a.12. Apakah selama kuliah anda pernah 

mengambil cuti atau istirahat sementara  karena 

suatu hal yang membuat anda tidak bisa 

mengerjakan skripsi? 

a. Tidak (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, 

R23, R24) 

c.13. Selama mengerjakan skripsi, apakah anda 

sering pulang kerumah (untuk mahasiswa yang 

mengontrak) dan untuk tujuan apa? 

a. Tidak sering, paling untuk refreshing (R1, R6, R16, R19, 

R24) 

b. Pulang kerumah pasti untuk tujuan skripsi yaitu 

administrasi penelitian (R2, R4, R5, R8, R10, R11, R13, 

R14, R17, R18, R20, R21, R22, R23) 

c. Tidak pulang karena rumah jauh (R3) 

d. Rumahnya dekat kampus (R7, R9, R12, R15) 

c.14. Bagaimana tanggapan keluarga anda 

mengenai proses pengerjaan skripsi anda? 

a. Ya menanyakan sudah sampai mana skripsinya (R1, R2,  

R4, R6, R7, R8, R10, R13, R16, R18, R19, R20, R24) 

b. Ada dukungan tetapi saya tidak merasa tertekan (R3, 
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R11,R14, R21, R23) 

c. Keluarga tidak menekan, biasa saja (R5, R12, R15, R17) 

d. Sangat mendukung dengan memenuhi kebutuhan saya 

(R9) 

e. Ada beban ketika ditanyakan tetapi menjadi motivasi saya 

(R22) 

c.15. Apakah anda memiliki masalah keluarga 

yang menguras pikiran anda, sehingga anda tidak 

fokus dalam membuat skripsi? 

a. Tidak ada (R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, 

R11)R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 

R22, R23, R24) 

b. Pernah, tetapi kalau sudah selesai langsung memikirkan 

skripsib(R6) 

a.16. Apakah anda pernah memiliki masalah 

pribadi yang membuat turunnya motivasi anda 

untuk mengerjakan skripsi? 

a. Tidak ada (R1, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, R19, R20, R23, R24) 

b. Ada, tetapi tidak lama karena untuk kembali mengerjakan 

skripsi lagi (R2, R3, R11, R12, R21, R22) 

c. Ada ketika mempersiapkan acara keluarga (R4) 

b.17. Selain untuk bimbingan, apakah anda sering 

berangkat ke kampus untuk kepentingan lain? 

a. Ya untuk ke perpustakaan (R1, R2, R6, R8, R9, R16, R19) 

b. Melihat seminar teman dan ke perpustakaan (R3, R7, R13, 

R15, R17, R21, R23) 
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c. Bertugas menjadi aslab. (R4, R22) 

d. Kuliah dan ke perpustakaan (R5, R10, R24) 

e. Untuk bertemu dengan teman-teman (R11, R14, R18) 

f. Untuk hotspotan (R12, R20) 

b.18. Bagaimana hubungan anda dengan teman-

teman anda? Apakah saling memotivasi? 

a. Baik-baik saja (R1, R8, R10, R14, R16, R17, R18, R19, 

R20, R21, R24) 

b. Saling memotivasi (R2, R3, R4, R6, R7, R9, R11, R12, 

R13, R15, R22, R23) 

c. Saling bertanya mengenai skripsi (R5) 

b.19. Bagaimana perasaan anda ketika melihat 

banyak teman anda yang sudah lulus?  

a. Termotivasi (R1, R2, R4, R6, R7, R8, R10, R11, R12, 

R13, R15, R21, R24) 

b. Bertanya pada diri sendiri, mengapa belum seperti mereka 

dan berusaha mengejar (R3, R5, R9, R14, R16, R22) 

c. Pertama sedih kemudian jadi terpacu (R17, R18, R19, 

R20, R23) 

a.20. Apakah anda memiliki target kelulusan, jika 

iya kapan target anda untuk lulus? 

a. Iya wisuda oktober (R1, R3, R5, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R16, R17, R19, R20, R21, R23, R24) 

b. Lulus Juni (R2, R4, R18, R22) 

c. Wisuda Juni (R6) 
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a.21. Coba ceritakan pengalaman yang pernah 

anda alami sehingga membuat motivasi 

pembuatan skripsi ini meningkat, menurun dan 

hilang dari diri anda. 

a. Merasa capai karena sambil bekerja (R1) 

b. Bolak balik untuk mengurus administrasi penelitian yang 

jauh jadi merasa capai (R2) 

c. Senang dan termotivasi dengan dosen pembimbing (R3, 

R8) 

d. Mengalami putus asa ketika ada masalah mengenai waktu 

seminar (R4) 

e. Merasa pusing ketika harus membuat proposal langsung 

dari bab 1 sampai 3 (R5) 

f. Ya banyak pengalaman, tetapi harus jalan saja untuk 

skripsi (R6) 

g. Merasa bingung saat menentukan tempat penelitian (R7, 

R15) 

h. Memiliki semangat yang tinggi setelah selesai KKN (R9) 

i. Mengalir saja (R10, R11, R18, R20, R21, R22) 

j. Waktu malas karena ada masalah pribadi (R12, R23) 

k. Sudah saya ceritakan diatas (R13, R24) 

l. Termotivasi ketika teman-teman mengerjakan skripsi 

(R14, R16, R17) 
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m. Kalau bingung saya pulang kerumah (R19) 
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Lampiran 7 

Rumusan perbaikan pedoman wawancara berdasarkan hasil uji coba pedoman wawancara. 

Indikator 

Pertanyaan 
Pertanyaan Awal Pertanyaan Akhir Keterangan 

b.1. Darimana anda mendapat ide awal 

atau inspirasi untuk topik skripsi? 

Darimana anda mendapat ide awal 

atau inspirasi untuk topik skripsi? 

Pertanyaan tetap karena dalam uji coba, responden 

sudah memahami. 

a.2. Apakah anda menyukai dunia karya 

tulis ilmiah? 

Apakah anda menyukai dunia karya 

tulis ilmiah? Mengapa? 

Pertanyaan berubah karena ditambahkan kata 

tanya mengapa agar informasi dari responden 

lebih lengkap. 

a.3. Apakah anda sudah memahami tata 

cara penulisan skripsi di Jurusan 

Biologi? 

Apakah anda sudah mengetahui tata 

cara penulisan skripsi di jurusan 

Biologi? Melalui referensi apa saja? 

Pertanyaan berubah karena jika acuannya adalah 

memahami akan sulit dijawab oleh responden 

(terlalu bias), sehingga diganti dengan mengetahui 

dan ditambahkan referensi apa saja yang 

digunakan oleh mahasiswa. 

a.4. Pada bab berapa dibagian skripsi 

yang dirasa sulit bagi anda? 

Selama yang anda kerjakan, bagian 

mana pada skripsi yang dirasa sulit 

bagi anda? 

Pertanyaan berubah karena harus ada acuan yang 

telah dikerjakan mahasiswa, kemudian bukan pada 

bab tetapi bagian sehingga responden dalam 

menjawab lebih detail. 

b.5. Tentang atau materi apa yang anda Pada penyusunan skripsi anda, jenis Pertanyaan berubah karena tidak ada tujuan dalam 
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gunakan sebagai bahan penelitian 

skripsi? 

penelitian apakah yang anda 

gunakan?  

pertanyaan ini, sehingga lebih mengarah pada 

pertanyaan jenis penelitian agar mengetahui 

proses yang ada didalam penelitian mahasiswa.  

b.6. Apakah anda pernah mengganti 

judul atau materi proposal skripsi 

sebelum penelitian? Mengapa? 

Apakah anda pernah mengganti 

judul, dari awal pengajuan judul 

sampai saat ini? Mengapa? 

Pertanyaan berubah karena pertanyaan awal masih 

bermakna ganda, sehingga difokuskan pada 

penggantian judul dan tetap ditanyakan alasan 

penggantian judul tersebut.  

b.7. Apakah pemilihan materi tersebut 

sudah didasari dengan kemampuan 

anda? 

Apakah anda sudah memahami 

materi yang dijadikan sebagai bahan 

penelitian anda? Referensi apa saja 

yang anda gunakan? 

Pertanyaan berubah karena diksi yang digunakan 

dalam pertanyaan awal masih membingungkan 

responden, sehingga diganti dengan kata 

memahami dan ditambahkan referensi yang 

digunakan agar lebih detail dalam menjawab. 

b.8. Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam pembuatan instrumen 

penelitian, sehingga memakan 

banyak waktu? 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat instrumen 

penelitian? Bagian instrumen mana 

yang dirasa sulit bagi anda? 

Pertanyaan berubah karena masalah waktu dalam 

membuat instrumen tidak dapat dijawab oleh 

responden, sehingga lebih mengarah pada bagian 

instrumen yang dirasa sulit, agar informasi yang 

didapatkan lebih mendalam. 

b.9. Jika penelitian anda membuat media, 

berapa lama waktu yang digunakan 

Jika penelitian anda membuat media, 

berapa lama waktu yang digunakan 

Pertanyaan berubah karena pada pertanyaan awal 

belum ditegaskan bahwa waktu yang ditanyakan 
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untuk membuat media sampai siap 

untuk penelitian? 

untuk membuat media dari awal 

sampai siap untuk terjun 

dipenelitian? 

dimulai dari membuat awal, sehingga pada 

pertanyaan akhir ditambahkan dari awal agar 

responden lebih paham. 

b.10. Apakah anda sudah menguasai 

pengolahan data dari hasil penelitian 

anda? 

Jika anda sudah penelitian, apakah 

anda sudah bisa mengerjakan 

pengolahan data dari hasil 

penelitian? Atau jika anda belum 

penelitian, apakah anda sudah 

memiliki rancangan bagaimana 

bentuk pengolahan datanya? 

Pertanyaan berubah karena pada pertanyaan awal 

akan ada dua kondisi responden yaitu sudah 

melakukan penelitian dan yang belum, sehingga 

hasilnya tidak valid. Perubahan pada pertanyaan 

akhir ini membedakan pertanyaan bagi yang sudah 

penelitian dan yang belum, sehingga responden 

lebih jelas dalam menjawabnya. 

b.11. Apakah pelaksanaan penelitian anda 

memerlukan banyak waktu? Berapa 

lama? 

Jika anda sudah penelitian, berapa 

lama waktu yang digunakan untuk 

penelitian anda dalam jumlah 

minggu? Atau jika belum penelitian, 

maka rancangan waktu yang anda 

buat untuk penelitian. 

Pertanyaan berubah karena waktu pada pertanyaan 

awal masih membingungkan responden antara 

jawaban berapa kali pertemuan dan jam pelajaran, 

sehingga dirubah dengan acuan minggu agar lebih 

mudah dipahami responden. Perubahan 

pertanyaan akhir juga membedakan antara 

responden yang sudah penelitian dan yang belum 

penelitian, agar responden tidak menanyakan 

ulang berupa rancangan atau faktanya dalam 



77 
 

 
 

penelitian. 

b.12. Ketika selesai bimbingan, apakah 

anda dapat memahami hasil 

bimbingan anda dengan dosen 

pembimbing dan tahu apa yang 

harus dikerjakan? 

Ketika selesai bimbingan, apakah 

anda dapat memahami hasil 

bimbingan anda dengan dosen 

pembimbing dan tahu apa yang harus 

dikerjakan? 

Pertanyaan tetap karena dalam uji coba, responden 

sudah dapat memahaminya.  

b.13. Bab berapa yang sering mengalami 

revisi ketika melakukan bimbingan 

dengan dosen pembimbing? 

Selama yang anda kerjakan, bab 

berapa dari skripsi yang paling sering 

mengalami revisi?  

Pertanyaan berubah karena ditambahkan dengan 

penegasan yang telah dikerjakan oleh mahasiswa, 

sehingga ada acuan dalam menjawabnya.  

a.1. Sudah sampai manakah anda dalam 

mengerjakan skripsi? 

Sampai saat ini, sudah sampai 

manakah anda dalam mengerjakan 

skripsi? 

Pertanyaan berubah karena lebih ditegaskan dalam 

kurun waktu saat ini, kemudian ada perubahan 

urutan pertanyaan sehingga indikator nomer 

berubah menjadi a.2. Hal ini karena akan 

dikaitkan dengan lamanya waktu yang digunakan 

mahasiswa dari mulai mengerjakan sampai saat 

ini. 

a.2. Apakah anda memiliki motivasi 

untuk segera menyelesaikan skripsi? 

Apakah anda memiliki motivasi 

untuk segera menyelesaikan skripsi? 

Darimana motivasi tersebut? 

Pertanyaan berubah karena ditambahkan dengan 

darimana motivasi tersebut, agar informasi yang 

didapatkan lebih mendalam. Pertanyaan ini 
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berubah indikator nomernya menjadi a.3. karena 

ada pergeseran dari pertanyaan di atas. 

a.3. Seberapa sering anda mengalami 

kemalasan ketika mengerjakan 

skripsi jika rentang kemalasan dari 1 

sampai 10? 

Mengenai penundaan pengerjaan 

skripsi karena berbagai hal, silahkan 

anda menilai diri anda sendiri apakah 

anda termasuk orang yang sering 

menunda, jarang menunda atau tidak 

pernah menunda? Mengapa? 

Pertanyaan berubah karena diksi kemalasan 

kurang mengena pada responden, sehingga diganti 

dengan kata penundaan. Rentang angka yang 

digunakan juga masih abstrak dalam pikiran 

responden, sehingga lebih pada kata sering, jarang 

atau tidak pernah. Hal ini agar mahasiswa lebih 

bisa menilai diri sendiri. Pertanyaan ini berubah 

indikator nomernya menjadi a.4. karena ada 

pergeseran dari pertanyaan di atas. 

a.4. Pada semester berapa anda sudah 

bisa fokus dalam mengerjakan 

skripsi? 

Pada semester berapa anda sudah 

memulai untuk mengerjakan skripsi? 

Pertanyaan berubah karena makna ganda dalam 

pertanyaan tersebut masih muncul pada responden 

antara fokus dan memulai (masih bias), sehingga 

dirubah dengan kata memulai agar responden 

langsung paham kapan responden memulai 

mengerjakan skripsi. Pertanyaan ini akan 

dihubungkan dengan pertanyaan sampai mana 

dalam mengerjakan skripsi, sehingga indikator 
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nomer berubah menjadi a.1. 

b.5. Bagaimana komunikasi anda dengan 

dosen pembimbing? Jika memiliki 

dua dosen pembimbing, bagaimana 

komunikasi yang terjalin antara dua 

dosen pembimbing? 

Bagaimana komunikasi anda dengan 

dosen pembimbing? Jika memiliki 

dua dosen pembimbing, bagaimana 

komunikasi yang terjalin antara dua 

dosen pembimbing? 

Pertanyaan tetap karena dalam uji coba, responden 

sudah dapat memahaminya. 

b.6. Apakah anda merasa nyaman dan 

senang serta termotivasi dengan 

dosen pembimbing? 

Apakah dari awal anda merasa 

senang mendapatkan dosen 

pembimbing yang telah ditetapkan? 

Mengapa? 

Pertanyaan berubah karena lebih difokuskan pada 

satu kata sifat yaitu senang, sehingga responden 

tidak bingung dalam menjawab. Penambahan kata 

dari awal lebih menegaskan pada kurun waktu, 

serta penambahan kata tanya mengapa agar 

informasi yang didapat lebih detail. 

b.7. Apakah anda pernah atau sering 

mendapatkan motivasi untuk segera 

menyelesaikan skripsi dari dosen 

pembimbing, dosen penguji, dosen 

wali atau dosen lainnya? 

Apakah anda pernah mendapatkan 

motivasi untuk segera menyelesaikan 

skripsi dari dosen Biologi FMIPA 

Unnes? 

Pertanyaan berubah karena pilihan dosen yang 

terlalu banyak pada pertanyaan awal membuat 

jawaban responden tidak fokus, dan ada 

penambahan dosen Biologi FMIPA Unnes 

sehingga responden juga langsung fokus pada 

dosen Biologi sendiri. 

b.8. Sudah berapa kali anda melakukan Sudah berapa kali anda melakukan Pertanyaan berubah karena lebih ditegaskan 
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bimbingan dengan dosen 

pembimbing? 

bimbingan dengan dosen 

pembimbing secara faktanya di 

lapangan? bukan secara administrasi 

di kartu kuning atau sitedi. 

mengenai proses bimbingan yang terjadi 

sebenarnya, bukan secara administrasi, sehingga 

responden tidak perlu menanyakan kejelasan 

jumlah bimbingan yang mana. 

b.9. Berapa lama waktu rata-rata anda 

untuk dapat bimbingan dengan 

dosen pembimbing? 

Berapa kali dalam hitungan minggu 

rata-rata anda dapat melakukan 

bimbingan dengan dosen 

pembimbing? 

Pertanyaan berubah karena pertanyaan awal masih 

bias untuk dijawab responden, makna waktu yang 

ditangkap responden adalah waktu yang 

digunakan dalam sekali bimbingan padahal yang 

dimaksud adalah frekunsi bimbingan dalam kurun 

waktu tertentu, sehingga pada pertanyaan akhir 

ditegaskan berapa kali dalam hitungan minggu. 

b.10. Apakah anda mengalami proses 

menunggu jadwal penelitian, 

sehingga memperlama anda dalam 

mengerjakan skripsi? 

Apakah anda pernah mengalami 

proses menunggu jadwal penelitian? 

Berapa lama dalam menunggu 

jadwal penelitian tersebut? 

Pertanyaan berubah karena lebih menanyakan ke 

lamanya waktu yang digunakan untuk menunggu, 

sehingga informasi yang didapatkan lebih 

lengkap.  

a.11. Apakah anda memiliki kegiatan 

selain kuliah, sehingga waktu untuk 

bimbingan dan mengerjakan skripsi 

menjadi berkurang? 

Apakah anda memiliki kegiatan 

selain kuliah? 

Pertanyaan berubah yaitu dipotong pada bagian 

waktu untuk mengerjakan skripsi berkurang, 

karena jika menggunakan pertanyaan awal, 

jawaban responden terpacu pada berkurang 
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tidaknya waktu yang digunakan untuk 

mengerjakan skripsi. Sehingga ada yang memiliki 

kegiatan, tetapi mengatakan tidak. Jadi ukuran dan 

tujuan pertanyaan ini adalah memiliki atau tidak 

memiliki kegiatan selain kuliah. 

a.12. Apakah selama kuliah anda pernah 

mengambil cuti atau istirahat 

sementara  karena suatu hal yang 

membuat anda tidak bisa 

mengerjakan skripsi? 

Apakah selama kuliah anda pernah 

mengambil cuti atau istirahat 

sementara  karena suatu hal yang 

membuat anda tidak bisa 

mengerjakan skripsi? 

Pertanyaan tetap karena dari uji coba responden 

sudah dapat menangkapnya dengan baik. 

c.13. Selama mengerjakan skripsi, apakah 

anda sering pulang kerumah (untuk 

mahasiswa yang mengontrak) dan 

untuk tujuan apa? 

Selama mengerjakan skripsi, apakah 

anda pernah pulang ke rumah (bagi 

mahasiswa yang mengontrak) untuk 

tujuan istirahat sementara dari 

kejenuhan skripsi? Berapa lama anda 

berada di rumah? 

Pertanyaan berubah karena pada pertanyaan awal 

masih bias antara tujuan untuk skripsi dan tujuan 

yang lain, sehingga pada pertanyaan akhir 

ditegaskan untuk tujuan istirahat sementara dari 

skripsi, artinya bukan pulang untuk tujuan skripsi 

misalnya penelitian dal lain-lain. Perubahan juga 

ditambahkan pertanyaan mengenai lamanya waktu 

di rumah, sehingga informasi yang didapatkan 

lebih banyak. 
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c.14. Bagaimana tanggapan keluarga anda 

mengenai proses pengerjaan skripsi 

anda? 

Bagaimana tanggapan keluarga anda 

mengenai proses pengerjaan skripsi 

anda? 

Pertanyaan tetap karena dalam uji coba responden 

sudah dapat menangkap yang dimaksud dari 

pertanyaan dengan baik.  

c.15. Apakah anda memiliki masalah 

keluarga yang menguras pikiran 

anda, sehingga anda tidak fokus 

dalam membuat skripsi? 

Apakah anda memiliki masalah 

keluarga yang membuat anda tidak 

fokus dalam membuat skripsi? 

Pertanyaan berubah dengan memperbaiki diksi 

pada kalimat sehingga lebih efisien. 

a.16. Apakah anda pernah memiliki 

masalah pribadi yang membuat 

turunnya motivasi anda untuk 

mengerjakan skripsi? 

Apakah anda pernah memiliki 

masalah pribadi yang membuat anda 

tidak fokus dalam membuat skripsi? 

Pertanyaan berubah dengan memperbaiki diksi 

pada kalimat sehingga lebih efisien. 

b.17. Selain untuk bimbingan, apakah 

anda sering berangkat ke kampus 

untuk kepentingan lain? 

Selain untuk bimbingan, apakah anda 

sering berangkat ke kampus untuk 

kepentingan lain? Untuk tujuan apa 

saja? 

Pertanyaan berubah pada penegasan untuk 

menyebutkan tujuan apa saja, sehingga responden 

tidak hanya menjawab iya atau tidak dan 

informasi yang didapatkan lebih lengkap. 

b.18. Bagaimana hubungan anda dengan 

teman-teman anda? Apakah saling 

memotivasi? 

Bagaimana hubungan anda dengan 

teman-teman seperjuangan anda? 

Pertanyaan berubah dengan menambahkan kata 

teman seperjuangan, artinya difokuskan pada 

teman yang sedang mengerjakan skripsi juga. 

Penghapusan kalimat saling memotivasi bertujuan 
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agar jawaban responden lebih alami tanpa ada 

masukan dari peneliti. 

b.19. Bagaimana perasaan anda ketika 

melihat banyak teman anda yang 

sudah lulus? 

Bagaimana perasaan anda ketika 

melihat banyak teman anda yang 

sudah lebih maju dari anda dalam 

pengerjaan skripsi? 

Pertanyaan berubah pada penggantian kata lulus 

dengan yang lebih maju dalam proses pengerjaan 

skripsi, karena penggantian kata pada pertanyaan 

akhir lebih mewakili keadaan teman yang lebih 

dulu dari responden.  

a.20. Apakah anda memiliki target 

kelulusan, jika iya kapan target anda 

untuk lulus? 

Kapan target anda untuk wisuda? Pertanyaan berubah karena bermakna ganda antara 

lulus dan wisuda, sehingga responden bingung 

dalam menjawab. Perubahannya pada kata lulus 

diganti dengan wisuda, sehingga lebih jelas dan 

pasti pada bulan-bulan tertentu yang telan 

ditetapkan oleh Unnes. 

a.21. Coba ceritakan pengalaman yang 

pernah anda alami sehingga 

membuat motivasi pembuatan 

skripsi ini meningkat, menurun dan 

hilang dari diri anda. 

Tidak ada pertanyaan  Pertanyaan dihapus karena termasuk pertanyaan 

ganda yang sudah dijawab pada pertanyaan-

pertanyaan sebelumnya. 
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Lampiran 8 

Kisi-kisi pedoman wawancara setelah uji coba pemahaman pedoman wawancara 

Faktor 

Mahasiswa 

Indikator Penelitian Soal Wawancara 

1. Akademik a. Pemahaman tentang 

tata cara pembuatan 

skripsi 

2, 3, 4, 5 

b. Pemahaman 

mengenai materi 

penelitian skripsi 

1, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

2. Non 

Akademik 

a. Masalah diri 

mahasiswa 

1, 2, 3, 4, 11, 12, 

13, 16,  20 

b. Masalah sosial 

mahasiswa di 

kampus 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

17, 18, 19 

c. Masalah keluarga 

mahasiswa 

 14, 15  
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Lampiran 9 

Pedoman wawancara setelah uji coba pemahaman (Berdasarkan pada rumusan 

perbaikan pedoman wawancara). 

PEDOMAN WAWANCARA 

KAJIAN FAKTOR-FAKTOR AKADEMIK DAN NON AKADEMIK 

MAHASISWA BIOLOGI BERKESULITAN BELAJAR 

DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

E. Kategori Akademik  

14. Darimana anda mendapat ide awal atau inspirasi untuk topik skripsi? 

15. Apakah anda menyukai dunia karya tulis ilmiah? Mengapa? 

16. Apakah anda sudah mengetahui tata cara penulisan skripsi di jurusan 

Biologi? Melalui referensi apa saja? 

17. Selama yang anda kerjakan, bagian mana pada skripsi yang dirasa sulit 

bagi anda? 

18. Pada penyusunan skripsi anda, jenis penelitian apakah yang anda 

gunakan?  

19. Apakah anda pernah mengganti judul, dari awal pengajuan judul 

sampai saat ini? Mengapa? 

20. Apakah anda sudah memahami materi yang dijadikan sebagai bahan 

penelitian anda? Referensi apa saja yang anda gunakan? 

21. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membuat instrumen 

penelitian? Bagian instrumen mana yang dirasa sulit bagi anda? 

22. Jika penelitian anda membuat media, berapa lama waktu yang 

digunakan untuk membuat media dari awal sampai siap untuk terjun 

dipenelitian? 

23. Jika anda sudah penelitian, apakah anda sudah bisa mengerjakan 

pengolahan data dari hasil penelitian? Atau jika anda belum penelitian, 

apakah anda sudah memiliki rancangan bagaimana bentuk pengolahan 

datanya? 
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24. Jika anda sudah penelitian, berapa lama waktu yang digunakan untuk 

penelitian anda dalam jumlah minggu? Atau jika belum penelitian, 

maka rancangan waktu yang anda buat untuk penelitian. 

25. Ketika selesai bimbingan, apakah anda dapat memahami hasil 

bimbingan anda dengan dosen pembimbing dan tahu apa yang harus 

dikerjakan? 

26. Selama yang anda kerjakan, bab berapa dari skripsi yang paling sering 

mengalami revisi? 

F. Kategori Non Akademik 

1. Pada semester berapa anda sudah memulai untuk mengerjakan skripsi? 

2. Sampai saat ini, sudah sampai manakah anda dalam mengerjakan 

skripsi? 

3. Apakah anda memiliki motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi? 

Darimana motivasi tersebut? 

4. Mengenai penundaan pengerjaan skripsi karena berbagai hal, silahkan 

anda menilai diri anda sendiri apakah anda termasuk orang yang sering 

menunda, jarang menunda atau tidak pernah menunda? Mengapa? 

5. Bagaimana komunikasi anda dengan dosen pembimbing? Jika memiliki 

dua dosen pembimbing, bagaimana komunikasi yang terjalin antara dua 

dosen pembimbing? 

6. Apakah dari awal anda merasa senang mendapatkan dosen pembimbing 

yang telah ditetapkan? Mengapa? 

7. Apakah anda pernah mendapatkan motivasi untuk segera 

menyelesaikan skripsi dari dosen Biologi FMIPA Unnes? 

8. Sudah berapa kali anda melakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing secara faktanya di lapangan? bukan secara administrasi di 

kartu kuning atau sitedi. 

9. Berapa kali dalam hitungan minggu rata-rata anda dapat melakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing? 

10. Apakah anda pernah mengalami proses menunggu jadwal penelitian? 

Berapa lama dalam menunggu jadwal penelitian tersebut? 
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11. Apakah anda memiliki kegiatan selain kuliah? 

12. Apakah selama kuliah anda pernah mengambil cuti atau istirahat 

sementara  karena suatu hal yang membuat anda tidak bisa mengerjakan 

skripsi? 

13. Selama mengerjakan skripsi, apakah anda pernah pulang ke rumah 

(bagi mahasiswa yang mengontrak) untuk tujuan istirahat sementara 

dari kejenuhan skripsi? Berapa lama anda berada di rumah? 

14. Bagaimana tanggapan keluarga anda mengenai proses pengerjaan 

skripsi anda? 

15. Apakah anda memiliki masalah keluarga yang membuat anda tidak 

fokus dalam membuat skripsi? 

16. Apakah anda pernah memiliki masalah pribadi yang membuat anda 

tidak fokus dalam membuat skripsi? 

17. Selain untuk bimbingan, apakah anda sering berangkat ke kampus 

untuk kepentingan lain? Untuk tujuan apa saja? 

18. Bagaimana hubungan anda dengan teman-teman seperjuangan anda? 

19. Bagaimana perasaan anda ketika melihat banyak teman anda yang 

sudah lebih maju dari anda dalam pengerjaan skripsi? 

20. Kapan target anda untuk wisuda? 

 

Pedoman wawancara ini akan berkembang sesuai dengan kondisi 

dari jawaban responden, dengan harapan dapat menggali informasi yang 

akurat dan objektif. 
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Lampiran 10 

Daftar mahasiswa Biologi yang lulus 8 semester untuk angkatan 2008 dan 2009 

No. Nama Angkatan 

1. Nuning Tri Setiasih 2008 

2. Ratih Puspita Dewi 2008 

3. Sherlly Ferdiana Arafah 2008 

4. Lia Retnaningsih 2008 

5. Ikke Widyaningrum 2008 

6. Intan Nur’aeni 2008 

7. Alaena Naelu M. 2008 

8. Kartika Santiningtyas 2008 

9. Andreas Junaedi Raja Guk Guk 2008 

10. Wahyu Sugiarto 2008 

11. Vera Anggitasari 2008 

12. Sandra Artikasari 2008 

13. Karunia Galih P. 2008 

14. Herni Purnamasari 2008 

15. Tia Ristiasari 2008 

16. Nurfa Anung A. 2008 

17. Umarudin 2008 

18. Desinta Dwi Nuriyanti 2009 

19. Condro Surekso 2009 

20. Silvy Okta Erviana 2009 

21. Dwi Septiani 2009 

22. Shinta Widyastuti 2009 

23. Elvaya Arifin 2009 

24. Aprilia Indra Kartika 2009 

25. Muchamad Dafip 2009 

26. Zumisa Nudia Prayoga 2009 

27. Eka Lusia Evanita 2009 

28. Tiara Wijayanti 2009 

29. Yuliana Mahmudah 2009 

30. Novita Fauziyah 2009 

31. Nila Muyasyaroh 2009 

32. Febrian Achmad Nurudin 2009 

 

Keterangan: 

: Prodi Pend. Biologi 

 

: Prodi Biologi 
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Lampiran 11 

Ringkasan Hasil wawancara dengan 23 mahasiswa angkatan 2007, 2008, dan 2009. (R = Responden) 

Faktor Mahasiswa Indikator dan pertanyaan Jawaban Responden 

3. Akademik b.1. Darimana anda mendapat ide awal atau 

inspirasi untuk topik skripsi? 

 

a. Membaca mengenai kurikulum 2013. (R1) 

b. Dari tempat PPL. (R2) 

c. Dari teman seperjuangan. (R3, R9, R18) 

d. Dari membaca buku, internet dan melihat 

permasalahan pada siswa. (R4, R10, R16, R17, R23) 

e. Dari skripsi kakak kelas dan internet. (R5, R15, R19) 

f. Dari pemikiran sendiri. (R6) 

g. Dari organisasi. (R7) 

h. Dari mendengarkan ceramah bahwa moral itu sangat 

penting. (R8) 

i. Dari lingkungan. (R11, R12, R13, R14, R21) 

j. Dari dosen Biologi. (R20, R22) 

a.2. Apakah anda menyukai dunia karya tulis 

ilmiah? Mengapa? 

 

a. Iya, menyukai. Karena melalui karya tulis dapat 

mengembangkan diri, memberi manfaat dan 

menambah rejeki seperti PKM. (R1, R16, R19, R20) 

b. Kurang menyukai dengan karya tulis ilmiah, karena 
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saya lebih suka menulis bebas. (R2, R9, R17) 

c. Kurang menyukai, karena tata aturanya yang banyak. 

(R3, R4, R11, R12, R13, R14, R15, R18, R22) 

d. Tidak menyukai, karena saya lebih suka berbicara. 

(R5) 

e. Kurang menyukai, karena lebih suka membaca. (R6) 

f. Tidak atau kurang menyukai, karena tidak suka 

menulis. (R7, R21) 

g. Menyukai karena saya suka menulis dan untuk 

mengisi waktu luang. (R8, R10, R23) 

a.3. Apakah anda sudah mengetahui tata cara 

penulisan skripsi di jurusan Biologi? Melalui 

referensi apa saja? 

 

a. Awal menyusun proposal belum mengetahui, hanya 

melalui skripsi kakak kelas. (R1) 

b. Sudah, melalui buku panduan penyusunan skripsi 

jurusan Biologi. (R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R13, R15, R16, R18, R19, R22, R23) 

c. Belum mengetahui secara penuh, masih 

menggunakan panduan karya tulis SMA. (R3) 

d. Sudah, dari panduan skripsi Biologi, skripsi kakak 

kelas dan teman-teman. (R12, R14, R17, R20, R21) 
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a.4. Selama yang anda kerjakan, bagian mana 

pada skripsi yang dirasa sulit bagi anda? 

 

a. Pada bagian metode penelitian. (R1, R6, R15, R22) 

b. Pada pembuatan media untuk penelitian. (R2) 

c. Pada pembuatan latar belakang dan instrumen. (R3, 

R13, R17, R18) 

d. Pada penulisan tata bahasa dan pengolahan data. (R4, 

R23) 

e. Pada latar belakang dan kerangka berfikir. (R5, R16, 

R19) 

f. Pada pengumpulan jurnal untuk tinjauan pustaka. 

(R7, R21) 

g. Pada pencarian ide skripsi. (R8, R20) 

h. Kesulitan ketika pemikiran kita berbeda dengan 

dosen. (R9) 

i. Pada bagian metode dan praktik penelitiannya. (R10) 

j. Pada latar belakang dan tinjauan pustaka. (R11, R14)  

k. Pada keberanian untuk maju bimbingan. (R12) 

a.5. Pada penyusunan skripsi anda, jenis 

penelitian apakah yang anda gunakan?  

a.  Jenis penelitian RND. (R1, R2, R7, R8, R9, R12, 

R13, R21) 

b. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. (R3, R15) 
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c. Jenis penelitian eksperimen. (R4, R5, R6, R10, 

R11, R14, R16, R17, R18, R19, R22, R23) 

d. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. (R20) 

b.6. Apakah anda pernah mengganti judul, 

dari awal pengajuan judul sampai saat ini? 

Mengapa? 

 

a. Pernah, karena tidak terkejar materinya untuk 

penelitian. (R1, R7, R16, R18, R21, ) 

b. Tidak pernah. (R2, R6, R14, R15, R20, R23) 

c. Pernah, karena tidak disetujui oleh dosen. (R3, R4, 

R10, R12) 

d. Pernah, karena penyusunan kata yang belum sesuai. 

(R5) 

e. Pernah, karena ada yang sama penelitiannya dengan 

teman. (R8) 

f. Pernah, karena kekurangan referensi dan tidak 

terkejar materinya. (R9, R22) 

g. Pernah, karena judulnya sudah banyak yang 

memakai. (R11) 

h. Pernah, karena saya masih bingung dengan judul 

saya. (R13, R17, R19) 

b.7. Apakah anda sudah memahami materi a. Sudah memahami, melalui buku Campbel dan 
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yang dijadikan sebagai bahan penelitian 

anda? Referensi apa saja yang anda gunakan? 

 

website. (R1, R16, R18) 

b. Sudah memahami, melalui buku dari guru PPL. (R2) 

c. Sudah memahami, melalui jurnal internasional. (R3, 

R8, R9, R10, R11, R13, R15, R19, R20, R21) 

d. Belum memahami sepenuhnya. (R4, R14, R22) 

e. Sudah memahami, melalui buku BSE dan buku lain 

dari sekolah. (R5, R12, R23) 

f. Harus memahami, melalui jurnal dan buku acuan 

sekolah. (R6) 

g. Masih proses memahami, melalui buku paket kuliah. 

(R7, R17) 

b.8. Apakah anda mengalami kesulitan dalam 

membuat instrumen penelitian? Bagian 

instrumen mana yang dirasa sulit bagi anda? 

 

a. Iya, pada bagian membuat soal. (R1, R13, R19) 

b. Tidak merasa kesulitan. (R2, R9, R10, R11, R14, 

R15, R21, R22, R23) 

c. Iya, pada bagian pembuatan pedoman wawancara. 

(R3) 

d. Iya, pada bagian RPP dan silabus. (R4, R16) 

e. Iya, pada bagian membuat indikator penelitian. (R5, 

R20) 
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f. Iya, pada bagian rubrik penilaian. (R6, R8, R12, R18)  

g. Iya, pada penyusunan kata agar sesuai dengan tujuan. 

(R7) 

h. Semuanya sulit. (R17) 

b.9. Jika penelitian anda membuat media, 

berapa lama waktu yang digunakan untuk 

membuat media dari awal sampai siap untuk 

terjun dipenelitian? 

 

a. 5 bulan. (R1, R9, R21) 

b. 9 bulan. (R2) 

c. Tidak membuat media. (R3, R4, R5, R6, R10, R11, 

R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R23) 

d. 4 bulan. (R7) 

e. 1 bulan. (R8) 

f. 3 bulan. (R12, R13) 

b.10. Jika anda sudah penelitian, apakah anda 

sudah bisa mengerjakan pengolahan data dari 

hasil penelitian? Atau jika anda belum 

penelitian, apakah anda sudah memiliki 

rancangan bagaimana bentuk pengolahan 

datanya? 

 

a. Sudah bisa. (R1, R2, R4, R5, R7, R9, R10, R13, R15, 

R16, R18, R20, R23) 

b. Sebagian sudah bisa. (R3, R8, R12, R14, R19, R21, 

R22) 

c. Belum bisa, dan saya menyerahkan pengolahan data 

ke orang lain. (R6, R11, R17) 
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b.11. Jika anda sudah penelitian, berapa lama 

waktu yang digunakan untuk penelitian anda 

dalam jumlah minggu? Atau jika belum 

penelitian, maka rancangan waktu yang anda 

buat untuk penelitian. 

 

a. 4 minggu. (R1, R6, R8, R12, R15, R17, R20) 

b. 3 minggu. (R2, R3, R9, R14, R16, R18, R19) 

c. 8 minggu. (R4, R10, R22) 

d. 2 minggu. (R5, R7, R11, R13, R21, R23) 

b.12. Ketika selesai bimbingan, apakah anda 

dapat memahami hasil bimbingan anda 

dengan dosen pembimbing dan tahu apa yang 

harus dikerjakan? 

 

a. Sebagian paham dan sebagian ada yang tidak. (R1, 

R7, R9, R12, R15) 

b. Iya saya bisa memahami. (R2, R3, R5, R6, R8, R10, 

R14, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23) 

c. Paham, tetapi ketika mau mengerjakan merasa 

bingung. (R4, R11, R13) 

b.13. Selama yang anda kerjakan, bab berapa 

dari skripsi yang paling sering mengalami 

revisi? 

 

a. Bab IV. (R1, R6, R10, R15) 

b. Bab III. (R2, R7, R8, R11, R12, R17) 

c. Bab I. (R3, R5, R9, R13, R16, R18, R19, R20) 

d. Bab III dan IV. (R4, R23) 

e. Bab II. (R14, R21, R22) 

4. Non 

Akademik 

a.1. Pada semester berapa anda sudah 

memulai untuk mengerjakan skripsi? 

a. Semester 8. (R1, R2, R4, R5, R7, R8, R9, R12, R13, 

R15, R17, R18, R19, R21, R22, R23) 
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 b. Semester 9. (R3, R6, R20) 

c. Semester 11. (R10) 

d. Semester 10. (R11, R14, R16) 

a.2. Sampai saat ini, sudah sampai manakah 

anda dalam mengerjakan skripsi? 

 

a. Sedang mempersiapkan sidang skripsi. (R1, R2, R6, 

R7, R9, R10, R17) 

b. Sampai bab III. (R3, R11, R14, R19, R22) 

c. Sedang revisi sidang skripsi. (R4, R13, R15, R18, 

R23) 

d. Sedang atau akan melakukan penelitian. (R16, R21) 

e. Sampai bab V. (R5) 

f. Sampai revisi seminar proposal. (R8, R12, R20)  

a.3. Apakah anda memiliki motivasi untuk 

segera menyelesaikan skripsi? Darimana 

motivasi tersebut? 

 

a. Iya, dari orang tua/ keluarga dan diri sendiri. (R1, R2, 

R8, R12, R14, R16, R17, R20, R21, R22, R23) 

b. Iya, karena saya memikirkan biaya SPP kuliah. (R3) 

c. Iya, karena saya sudah bosan dengan semua ini. (R4) 

d. Iya, karena melihat banyak teman yang sudah lulus. 

(R5, R10, R11, R13, R15) 

e. Iya, karena waktunya sudah akan habis. (R6, R7) 

f. Iya, dari diri sendiri karena ini tanggung jawab saya. 
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(R9) 

g. Iya, karena saya ingin secepatnya bekerja dan 

membantu orang tua. (R18, R19) 

a.4. Mengenai penundaan pengerjaan skripsi 

karena berbagai hal, silahkan anda menilai 

diri anda sendiri apakah anda termasuk orang 

yang sering menunda, jarang menunda atau 

tidak pernah menunda? Mengapa? 

 

a. Sering menunda, karena ketika saya ada masalah 

sedikit saja sudah tidak bisa fokus dalam 

mengerjakan skripsi. (R1, R8, R22) 

b. Jarang menunda, karena hanya faktor malas dan 

bekerja. (R2, R6, R21 ) 

c. Sering menunda, karena saya sambil jualan dan 

menonton film korea. (R3) 

d. Sering menunda, karena merasa terbebani dengan 

revisi. (R4, R9) 

e. Sering menunda, karena menunggu dosen untuk 

bimbingan akhirnya membuat saya jadi malas dan 

pengaruh lingkungan yang malas. (R5, R11, R12)  

f. Jarang menunda, karena faktor menunggu dosen dan 

malas. (R7) 

g. Sering menunda, karena bingung dan malas. (R10, 

R13, R14, R19) 
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h. Jarang menunda, karena ini kewajiban saya. (R15, 

R18) 

i. Sering menunda, karena saya bekerja. (R16, R23) 

j. Sering menunda, karena saya sakit. (R17) 

k. Sering menunda, karena saya memilih organisasi. 

(R20) 

b.5. Bagaimana komunikasi anda dengan 

dosen pembimbing? Jika memiliki dua dosen 

pembimbing, bagaimana komunikasi yang 

terjalin antara dua dosen pembimbing? 

 

a. Baik, dua dosen pembimbing juga lancar karena 

beliau-beliau sudah membagi mana yang dikoreksi. 

(R1, R16) 

b. Baik dan lancar, dosen pembimbing 2 akan 

mengikuti bimbingan dari dosen pembimbing 1. (R2, 

R9, R18) 

c. Berjalan lancar, hanya 1 dosen pembimbing. (R3, 

R14) 

d. Dengan dosen pembimbing 2 baik dan yang 1 kurang 

baik, karena menuntut harus sempurna. Antara dua 

dosen pembimbing baik. (R4) 

e. Dengan pembimbing 2 baik dan 1 kurang komunikasi 

karena kesibukan dosen. Antara dua dosen 
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mengalami perbedaan pendapat. (R5, R7) 

f. Baik, antara dosen pembimbing juga baik. (R6, R8, 

R10, R11, R13, R15, R19, R20, R21, R22, R23) 

g. Dengan pembimbing 1 baik, tapi yang 2 kurang baik 

karena kesibukan beliau. Antara dosen baik-baik saja. 

(R12) 

h. Baik, antara dua dosen sering berbeda pendapat, 

pernah sampai 1 bulan. (R17) 

b.6. Apakah dari awal anda merasa senang 

mendapatkan dosen pembimbing yang telah 

ditetapkan? Mengapa? 

 

a. Iya, karena beliau ahli dalam bidang penelitian saya. 

(R1, R15) 

b. Awalnya saya takut dan tertekan, karena ada rumor 

bahwa beliau terkenal sulit dan lama. (R2, R4, R5, 

R11, R13, R20) 

c. Iya senang, karena meskipun beliau sibuk tetapi 

mudah untuk bimbingan. (R3) 

d. Iya senang, karena saya sendiri yang memilih. (R6, 

R7, R10) 

e. Iya senang, karena beliau kalau bimbingan enak dan 

menghargai mahasiswa. (R8, R9, R12, R14, R16, 
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R17, R18, R21, R22, R23) 

f. Iya senang, karena beliau sudah kenal dengan saya 

sebelumnya. (R19) 

b.7. Apakah anda pernah mendapatkan 

motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi 

dari dosen Biologi FMIPA Unnes? 

 

a. Iya pernah dari dosen pembimbing dan dosen wali. 

(R1, R2, R9, R17, R19, R21) 

b. Pernah dari dosen pembimbing. (R3, R7, R8, R10, 

R11, R12, R15, R18, R20, R22) 

c. Belum pernah. (R4, R13, R14, R23) 

d. Pernah dari dosen wali dan penguji. (R5) 

e. Iya diingatkan oleh dosen pembimbing bahwa 

waktunya sudah tinggal sedikit lagi. (R6) 

f. Iya, dari ketua jurusan dan dosen pembimbing. (R16) 

b.8. Sudah berapa kali anda melakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing secara 

faktanya di lapangan? bukan secara 

administrasi di kartu kuning atau sitedi. 

 

a. Sudah 9 kali. (R1, R8, R12, R22) 

b. Sudah lebih dari 10 kali. (R2, R10, R11, R17, R19) 

c. Sudah 4 kali. (R3) 

d. Sudah lebih dari 20 kali. (R4, R6, R7, R9, R15, R18, 

R21, R23) 

e. Sudah lebih dari 12 kali. (R5) 

f. Sudah lebih dari 18 kali. (R13, R20) 
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g. Sudah 6 kali. (R14, R16) 

b.9. Berapa kali dalam hitungan minggu rata-

rata anda dapat melakukan bimbingan dengan 

dosen pembimbing? 

 

a. Satu minggu satu kali. (R1, R2, R10, R11, R13, R16, 

R17, R20, R21) 

b. Dua minggu sekali. (R3, R6, R8, R12, R15, R18, 

R23) 

c. Satu minggu dua kali. (R4, R9) 

d. Tiga minggu sekali. (R5, R22) 

e. Satu bulan sekali. (R7, R14, R19) 

b.10. Apakah anda pernah mengalami proses 

menunggu jadwal penelitian? Berapa lama 

dalam menunggu jadwal penelitian tersebut? 

 

a. Tidak pernah. (R1, R4, R6, R7, R10, R12, R13, R15, 

R17, R20, R21, R23) 

b. Pernah menunggu, 1 sampai 2 minggu. (R2, R5) 

c. Belum penelitian. (R3, R8, R11, R14, R16, R19, 

R22) 

d. Pernah menunggu sampai 5 bulan. (R9) 

e. Pernah menunggu sampai 1 bulan. (R18) 

a.11. Apakah anda memiliki kegiatan selain 

kuliah? 

 

a. Iya, organisasi. (R1, R7, R19, R20) 

b. Iya, bekerja. (R2, R6, R8, R10, R11, R12, R16, R17, 

R18, R22, R23) 

c. Iya, berjualan. (R3, R4) 
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d. Iya, mengajar privat. (R5) 

e. Tidak ada. (R9, R13, R14, R15, R21) 

a.12. Apakah selama kuliah anda pernah 

mengambil cuti atau istirahat sementara  

karena suatu hal yang membuat anda tidak 

bisa mengerjakan skripsi? 

 

a. Tidak pernah. (R1, R2, R3, R5, R7, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 

R22) 

b. Pernah istirahat 4 bulan karena kecelakaan. (R4) 

c. Pernah cuti 4 semester untuk bekerja. (R6, R23) 

d. Tidak pernah, tetapi sering menghilang dari kampus 

karena sering ada masalah. (R8) 

c.13. Selama mengerjakan skripsi, apakah 

anda pernah pulang ke rumah (bagi 

mahasiswa yang mengontrak) untuk tujuan 

istirahat sementara dari kejenuhan skripsi? 

Berapa lama anda berada di rumah? 

 

a. Tidak pernah. (R1, R8, R9, R10, R11, R19, R21, 

R22, R23) 

b. Pernah, sampai 2 minggu. (R2, R5, R14) 

c. Pernah, hanya beberapa hari di rumah. (R3, R12, 

R16) 

d. Sering sekali, sampai1 atau 2 minggu. (R4, R15, R17, 

R20) 

e. Tidak mengontrak. (R6, R7) 

f. Pernah sampai 1 bulan. (R13, R18) 

c.14. Bagaimana tanggapan keluarga anda a. Orang tua tidak memberi tekanan, bahkan beliau 
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mengenai proses pengerjaan skripsi anda? 

 

sangat santai. (R1, R8) 

b. Saya yang bercerita sendiri, keluarga tidak menekan. 

(R2, R13) 

c. Disuruh cepat wisuda dan selalu menanyakan, sedikit 

membuat tertekan. (R3, R12, R14, R16, R23) 

d. Orang tua merasa kecewa. (R4, R7) 

e. Keluarga menanyakan kenapa lulusnya lama dan 

sudah sampai mana serta bagaimana dengan 

dosennya. (R5, R6, R9, R10, R11, R15, R17, R18, 

R19, R20, R21, R22) 

c.15. Apakah anda memiliki masalah keluarga 

yang membuat anda tidak fokus dalam 

membuat skripsi? 

 

a. Tidak pernah. (R1, R4, R5, R7, R10, R11, R13, R14, 

R15, R16, R19, R21, R23) 

b. Pernah. (R2, R3, R8, R9, R12, R17, R18, R20)   

c. Pernah, karena masalah keluarga jadi harus bekerja. 

(R6, R22) 

a.16. Apakah anda pernah memiliki masalah 

pribadi yang membuat anda tidak fokus dalam 

membuat skripsi? 

 

a. Iya pernah dan itu membuat saya tidak fokus dalam 

mengerjakan skripsi. (R1, R2, R4, R8, R12, R15, 

R17, R19, R20, R22) 

b. Tidak pernah. (R3, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R13, 
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R14, R16, R18, R21, R23) 

b.17. Selain untuk bimbingan, apakah anda 

sering berangkat ke kampus untuk 

kepentingan lain? Untuk tujuan apa saja? 

 

a. Iya untuk bertemu dengan teman. (R1, R2, R9, R14)  

b. Iya untuk ke perpustakaan, hotspotan dan bertemu 

dengan teman. (R3, R5, R11, R12, R13, R15, R16, 

R17, R18, R19, R20, R21, R22) 

c. Saya ke kampus hanya untuk bimbingan saja. (R4, 

R6, R8, R10, R23) 

d. Saya ke kampus hanya untuk bimbingan dan 

organisasi. (R7) 

b.18. Bagaimana hubungan anda dengan 

teman-teman seperjuangan anda? 

 

a. Baik , saling mendukung dan menyemangati satu 

sama lain. (R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22) 

b. Luar biasa saling membantu, karena didetik-detik 

terakhir ini rasa kekeluargaannya sangat terasa. (R6, 

R7, R16, R23) 

b.19. Bagaimana perasaan anda ketika 

melihat banyak teman anda yang sudah lebih 

maju dari anda dalam pengerjaan skripsi? 

 

a. Ada perasaan iri dan bertanya pada diri sendiri saya 

harus bagaimana. (R1, R3, R9, R12, R18, R20, R22) 

b. Ada perasaan sakit dan menjadi motivasi saya untuk 

mengerjakan skripsi. (R2, R19) 
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c. Merasa sedih dan terbebani. (R4, R17)  

d. Merasa tertekan dan bertanya pada diri sendiri 

mengapa lama. (R5) 

e. Merasa senang, jadi bisa belajar dari teman. (R6, R7, 

R8, R10, R11, R21, R23) 

f. Biasa saja, mungkin karena mereka rajin makanya 

bisa cepat. (R13) 

g. Merasa kecewa dengan diri sendiri dan menjadi 

termotivasi. (R14, R15, R16) 

a.20. Kapan target anda untuk wisuda? 

 

a. Juni 2014. (R1, R2, R4, R6, R7, R10, R13, R15, R17, 

R18, R20, R23) 

b. Oktober 2014. (R3, R5, R8, R9, R11, R12, R14, R16, 

R19, R21, R22) 
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Lampiran 12 

Pemetaan hasil ringkasan wawancara dengan 23 mahasiswa angkatan 2007, 2008, dan 2009. (R = Responden) 

Faktor Mahasiswa Indikator dan pertanyaan Jawaban Responden 

5. Akademik b.1. Darimana anda mendapat ide awal atau 

inspirasi untuk topik skripsi? 

 

k. Dari pengamatan lingkungan. (R1, R2, R4, R5, R7, 

R8, R10, R11, R12, R13, R14,  R15, R16, R17, R19, 

R21, R23) 

l. Dari ide atau pemikiran orang lain (R3, R9, R18, 

R20, R22) 

m. Dari ide atau pemikiran sendiri. (R6) 

a.2. Apakah anda menyukai dunia karya tulis 

ilmiah? Mengapa? 

 

h. Iya, menyukai. Karena melalui karya tulis dapat 

mengembangkan diri, memberi manfaat dan 

menambah rejeki seperti PKM. (R1, R8, R10, R16, 

R19, R20, R23) 

i. Kurang menyukai, karena tata aturanya yang banyak. 

(R2, R3, R4, R6, R9, R11, R12, R13, R14, R15, R17, 

R18, R22) 

j. Tidak menyukai, karena tidak suka menulis. (R5, R7, 

R21) 
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a.3. Apakah anda sudah mengetahui tata cara 

penulisan skripsi di jurusan Biologi? Melalui 

referensi apa saja? 

 

e. Sudah, melalui buku panduan penyusunan skripsi 

jurusan Biologi, skripsi kakak kelas dan teman-

teman. (R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21,  

R22, R23) 

f. Belum mengetahui secara penuh, masih 

menggunakan panduan karya tulis SMA dan skripsi 

kakak kelas. (R1, R3) 

a.4. Selama yang anda kerjakan, bagian mana 

pada skripsi yang dirasa sulit bagi anda? 

 

l. Pada bagian sub bab skripsi. (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6, R7, R8, R11, R13, R14, R15, R16, R17, R18, 

R19, R20, R22, R21, R23) 

m. Pada lingkungan saat mengerjakan skripsi. (R9, R10, 

R12) 

a.5. Pada penyusunan skripsi anda, jenis 

penelitian apakah yang anda gunakan?  

a.  Jenis penelitian RND. (R1, R2, R7, R8, R9, R12, 

R13, R21) 

b. Jenis penelitian kualitatif . (R3, R15, R20) 

c. Jenis penelitian eksperimen. (R4, R5, R6, R10, 

R11, R14, R16, R17, R18, R19, R22, R23) 

b.6. Apakah anda pernah mengganti judul, i. Pernah, karena tidak terkejar materinya untuk 
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dari awal pengajuan judul sampai saat ini? 

Mengapa? 

 

penelitian. (R1, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, R11,  

R12, R13,  R16, R17, R18, R19, R21, R22 ) 

j. Tidak pernah. (R2, R6, R14, R15, R20, R23) 

b.7. Apakah anda sudah memahami materi 

yang dijadikan sebagai bahan penelitian 

anda? Referensi apa saja yang anda gunakan? 

 

h. Sudah memahami, melalui buku Campbel, jurnal, 

BSE dan website. (R1, R2, R3, R5, R6, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, R15, R16, R18, R19, R20, R21, R23) 

i. Belum memahami sepenuhnya. (R4, R7, R14, R17 

R22) 

b.8. Apakah anda mengalami kesulitan dalam 

membuat instrumen penelitian? Bagian 

instrumen mana yang dirasa sulit bagi anda? 

 

i. Iya, pada bagian membuat soal, perangkat 

pembelajaran. (R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R12, 

R13, R16, R18, R19, R20) 

j. Tidak merasa kesulitan. (R2, R9, R10, R11, R14, 

R15, R21, R22, R23) 

k. Semuanya sulit. (R17) 

b.9. Jika penelitian anda membuat media, 

berapa lama waktu yang digunakan untuk 

membuat media dari awal sampai siap untuk 

terjun dipenelitian? 

g. 1-5 bulan. (R1, R7, R8, R9, R12, R13, R21) 

h. Lebih dari 5 bulan. (R2) 

i. Tidak membuat media. (R3, R4, R5, R6, R10, R11, 

R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R23) 

b.10. Jika anda sudah penelitian, apakah anda d. Sudah bisa. (R1, R2, R4, R5, R7, R9, R10, R13, R15, 
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sudah bisa mengerjakan pengolahan data dari 

hasil penelitian? Atau jika anda belum 

penelitian, apakah anda sudah memiliki 

rancangan bagaimana bentuk pengolahan 

datanya? 

R16, R18, R20, R23) 

e. Sebagian sudah bisa. (R3, R8, R12, R14, R19, R21, 

R22) 

f. Belum bisa, dan saya menyerahkan pengolahan data 

ke orang lain. (R6, R11, R17) 

b.11. Jika anda sudah penelitian, berapa lama 

waktu yang digunakan untuk penelitian anda 

dalam jumlah minggu? Atau jika belum 

penelitian, maka rancangan waktu yang anda 

buat untuk penelitian. 

e. 1-4 minggu. (R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R11, 

R12, R13,  R14, R15, R16, R18, R17, R19, R20, 

R21, R23) 

f. Lebih dari 4 minggu. (R4, R10, R22) 

b.12. Ketika selesai bimbingan, apakah anda 

dapat memahami hasil bimbingan anda 

dengan dosen pembimbing dan tahu apa yang 

harus dikerjakan? 

d. Sebagian paham. (R1, R4, R7, R9, R11, R12, R13, 

R15) 

e. Iya saya bisa memahami. (R2, R3, R5, R6, R8, R10, 

R14, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23) 

b.13. Selama yang anda kerjakan, bab berapa 

dari skripsi yang paling sering mengalami 

revisi? 

 

f. Bab IV. (R1, R6, R10, R15) 

g. Bab III. (R2, R7, R8, R11, R12, R17) 

h. Bab I. (R3, R5, R9, R13, R16, R18, R19, R20) 

i. Bab III dan IV. (R4, R23) 

j. Bab II. (R14, R21, R22) 
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6. Non 

Akademik 

a.1. Pada semester berapa anda sudah 

memulai untuk mengerjakan skripsi? 

 

e. Semester 8. (R1, R2, R4, R5, R7, R8, R9, R12, R13, 

R15, R17, R18, R19, R21, R22, R23) 

f. Lebih dari semester 8. (R3, R6, R10, R11, R14, R16, 

R20) 

a.2. Sampai saat ini, sudah sampai manakah 

anda dalam mengerjakan skripsi? 

 

g. Sampai bab I-III. (R3, R11, R14, R19, R22,  

h. Sampai penelitian. (R16, R21, R8, R12, R20) 

i. Sampai bab IV-V. (R5) 

j. Sampai sidang skripsi. (R1, R2, R6, R7, R9, R10, 

R17, R4, R13, R15, R18, R23) 

a.3. Apakah anda memiliki motivasi untuk 

segera menyelesaikan skripsi? Darimana 

motivasi tersebut? 

 

h. Iya, dari orang tua/ keluarga dan diri sendiri. (R1, R2, 

R3, R8, R12, R14, R16, R17, R20, R21, R22, R23, 

R5, R10, R11, R13, R15, R9, R18, R19) 

i. Kurang atau tidak, karena saya sudah bosan dengan 

semua ini dan waktunya akan habis. (R4, R6, R7) 

a.4. Mengenai penundaan pengerjaan skripsi 

karena berbagai hal, silahkan anda menilai 

diri anda sendiri apakah anda termasuk orang 

yang sering menunda, jarang menunda atau 

tidak pernah menunda? Mengapa? 

l. Jarang menunda, karena hanya faktor malas dan 

bekerja. (R2, R6, R7, R21, R15, R18 ) 

m. Sering menunda, karena merasa terbebani dengan 

revisi dan malas. (R4, R9, R3, R5, R11, R12, R10, 

R13, R14, R17, R19, R16, R20, R23) 
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b.5. Bagaimana komunikasi anda dengan 

dosen pembimbing? Jika memiliki dua dosen 

pembimbing, bagaimana komunikasi yang 

terjalin antara dua dosen pembimbing? 

 

i. Baik, dua dosen pembimbing juga lancar karena 

beliau-beliau sudah membagi mana yang dikoreksi. 

(R1, R16, R2, R9, R18, R3, R14, R6, R8, R10, R11, 

R13, R15, R19, R20, R21, R22, R23) 

j. Dengan pembimbing 2 baik dan 1 kurang komunikasi 

karena kesibukan dosen. Antara dua dosen 

mengalami perbedaan pendapat. (R4, R5, R7, R12, 

R17) 

b.6. Apakah dari awal anda merasa senang 

mendapatkan dosen pembimbing yang telah 

ditetapkan? Mengapa? 

 

g. Iya, karena beliau ahli dalam bidang penelitian saya 

dan sudah kenal dengan beliau. (R1, R3, R15, R6, 

R7, R10, R8, R9, R12, R14, R16, R17, R18, R19, 

R21, R22, R23) 

h. Awalnya saya takut dan tertekan, karena ada rumor 

bahwa beliau terkenal sulit dan lama. (R2, R4, R5, 

R11, R13, R20) 

b.7. Apakah anda pernah mendapatkan 

motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi 

dari dosen Biologi FMIPA Unnes? 

 

g. Iya pernah dari dosen pembimbing dan dosen wali. 

(R1, R2, R5, R9, R17, R19, R21, R3, R7, R8, R10, 

R11, R12, R15, R6, R16, R18, R20, R22) 

h. Belum pernah. (R4, R13, R14, R23) 
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b.8. Sudah berapa kali anda melakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing secara 

faktanya di lapangan? bukan secara 

administrasi di kartu kuning atau sitedi. 

h. Sudah 1-12 kali. (R1, R8, R3, R12, R22, R2, R10, 

R11, R17, R19, R14, R16) 

i. Sudah lebih dari 12 kali. (R4, R5, R6, R7, R9, R15, 

R18, R21, R23, R13, R20) 

b.9. Berapa kali dalam hitungan minggu rata-

rata anda dapat melakukan bimbingan dengan 

dosen pembimbing? 

 

f. Satu minggu 1-2 kali. (R1, R2, R10, R11, R13, R16, 

R17, R20, R21, R4, R9) 

g. Dua minggu atau lebih sekali. (R3, R6, R8, R12, 

R15, R18, R23, R7, R14, R19, R5, R22) 

b.10. Apakah anda pernah mengalami proses 

menunggu jadwal penelitian? Berapa lama 

dalam menunggu jadwal penelitian tersebut? 

 

f. Tidak pernah. (R1, R4, R6, R7, R10, R12, R13, R15, 

R17, R20, R21, R23) 

g. Pernah menunggu 1-5 bulan. (R2, R5, R9, R18) 

h. Belum penelitian. (R3, R8, R11, R14, R16, R19, 

R22) 

a.11. Apakah anda memiliki kegiatan selain 

kuliah? 

 

f. Iya, bekerja dan organisasi. (R2, R6, R5, R8, R10, 

R11, R12, R16, R17, R18, R22, R23, R3, R4, R1, 

R7, R19, R20) 

g. Tidak ada. (R9, R13, R14, R15, R21) 

a.12. Apakah selama kuliah anda pernah 

mengambil cuti atau istirahat sementara  

e. Tidak pernah. (R1, R2, R3, R5, R7, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 
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karena suatu hal yang membuat anda tidak 

bisa mengerjakan skripsi? 

R22) 

f. Pernah cuti 1-4 semester. (R4, R6, R8,  R23) 

c.13. Selama mengerjakan skripsi, apakah 

anda pernah pulang ke rumah (bagi 

mahasiswa yang mengontrak) untuk tujuan 

istirahat sementara dari kejenuhan skripsi? 

Berapa lama anda berada di rumah? 

g. Tidak pernah. (R1, R8, R9, R6, R7, R10, R11, R19, 

R21, R22, R23) 

h. Pernah, sampai 1 bulan. (R2, R5, R14, R3, R12, R16, 

R4, R15, R17, R20, R13, R18) 

c.14. Bagaimana tanggapan keluarga anda 

mengenai proses pengerjaan skripsi anda? 

 

f. Orang tua tidak memberi tekanan, bahkan beliau 

sangat santai. (R1, R8, R2, R13) 

g. Disuruh cepat wisuda dan selalu menanyakan, sedikit 

membuat tertekan. (R3, R12, R14, R16, R23, R4, R7, 

R5, R6, R9, R10, R11, R15, R17, R18, R19, R20, 

R21, R22) 

c.15. Apakah anda memiliki masalah keluarga 

yang membuat anda tidak fokus dalam 

membuat skripsi? 

 

d. Tidak pernah. (R1, R4, R5, R7, R10, R11, R13, R14, 

R15, R16, R19, R21, R23) 

e. Pernah. (R2, R3, R8, R9, R12, R17, R18, R20, R6, 

R22) 

a.16. Apakah anda pernah memiliki masalah 

pribadi yang membuat anda tidak fokus dalam 

c. Iya pernah dan itu membuat saya tidak fokus dalam 

mengerjakan skripsi. (R1, R2, R4, R8, R12, R15, 
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membuat skripsi? 

 

R17, R19, R20, R22) 

d. Tidak pernah. (R3, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R13, 

R14, R16, R18, R21, R23) 

b.17. Selain untuk bimbingan, apakah anda 

sering berangkat ke kampus untuk 

kepentingan lain? Untuk tujuan apa saja? 

 

e. Iya untuk ke perpustakaan, hotspotan dan bertemu 

dengan teman. (R3, R5, R11, R12, R13, R15, R16, 

R17, R18, R19, R20, R21, R22, R1, R2, R9, R14) 

f. Saya ke kampus hanya untuk bimbingan saja. (R4, 

R6, R7,  R8, R10, R23) 

b.18. Bagaimana hubungan anda dengan 

teman-teman seperjuangan anda? 

 

c. Baik , saling mendukung dan menyemangati satu 

sama lain. (R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22) 

d. Luar biasa saling membantu, karena didetik-detik 

terakhir ini rasa kekeluargaannya sangat terasa. (R6, 

R7, R16, R23) 

b.19. Bagaimana perasaan anda ketika 

melihat banyak teman anda yang sudah lebih 

maju dari anda dalam pengerjaan skripsi? 

 

h. Ada perasaan iri, sakit, sedih,  dan bertanya pada diri 

sendiri saya harus bagaimana. (R1, R3, R5, R9, R12, 

R18, R20, R22, R2, R19, R4, R17, R14, R15, R16) 

i. Merasa senang, jadi bisa belajar dari teman. (R6, R7, 

R8, R10, R11, R21, R23) 
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j. Biasa saja, mungkin karena mereka rajin makanya 

bisa cepat. (R13) 

a.20. Kapan target anda untuk wisuda? 

 

c. Juni 2014. (R1, R2, R4, R6, R7, R10, R13, R15, R17, 

R18, R20, R23) 

d. Oktober 2014. (R3, R5, R8, R9, R11, R12, R14, R16, 

R19, R21, R22) 
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Lampiran 13 

Rekapitulasi penelitian yang dihadapi mahasiswa berdasarkan pemetaan hasil 

jawaban responden. 

Faktor 

Mahasiswa 

Indikator 

Pertanyaan 

Masalah Mahasiswa Persentase 

responden 

 

 

Akademik 

b.1. Mahasiswa kurang percaya diri 

dengan ide yang dimilikinya 

dan kebanyakan ide mahasiswa 

dari teman serta lingkungan. 

 

(22/23)x100% = 

95,65% 

a.2. Pada dasarnya mahasiswa 

kurang atau tidak menyukai 

karya tulis ilmiah. 

(16/23)x100% = 

69,56% 

a.3. Belum mengetahui secara 

penuh tata cara penulisan 

skripsi di jurusan Biologi. 

(2/23)x100% = 

8,69% 

a.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa kesulitan dalam 

mengembangkan atau 

menyusun skripsi mulai dari 

pencarian ide, latar belakang, 

kerangka berfikir, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, 

instrumen, pembuatan media, 

penulisan tata bahasa, praktik 

untuk penelitian, pengolahan 

data, sampai pada keberanian 

untuk maju bimbingan dengan 

dosen pembimbing. 

(23/23)x100% = 

100% 

b.6. Ketetapan dalam memilih judul 

skripsi. 

(17/23)x100% = 

73,91% 

b.7. Pemahaman terhadap materi 

yang dijadikan sebagai bahan 

(5/23)x100% = 

21,73% 
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penelitian. 

b.8. Merasa kesulitan dalam 

pengembangan instrumen pada 

bagian-bagian tertentu. 

(14/23)x100% = 

60,86% 

b.9. Lamanya waktu yang 

digunakan untuk membuat 

media pada penelitian RND. 

(8/23)x100% = 

34,78% 

b.10. Mahasiswa kurang mampu 

dalam bagian pengolahan data 

hasil penelitian, sehingga 

menyerahkan data ke orang 

lain untuk menyelesaikannya. 

(10/23)x100% = 

43,47% 

b.11. Merasa kesulitan dalam 

pelaksanaan penelitian, 

sehingga membutuhkan banyak 

waktu. 

(3/23)x100% = 

13,04% 

b.12. Masih merasa belum paham 

ketika selesai bimbingan 

dengan dosen pembimbing. 

(8/23)x100% = 

34,78% 

b.13. Mengalami revisi yang 

berulang-ulang pada bagian 

bab tertentu dari skripsi. 

(23/23)x100% = 

100% 

 

 

Non 

Akademik 

a.1. Banyak mengambil mata 

kuliah untuk mengulang pada 

semester 8, sehingga 

pembuatan skripsi menjadi 

tertunda pada semester 

berikutnya. 

 

(7/23)x100% = 

30,43% 

a.2. Kurang efisiensinya waktu 

yang digunakan untuk 

mengerjakan skripsi, sehingga 

(11/23)x100% = 

47,82% 
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pada semester yang seharusnya 

sudah lulus bahkan sudah 

semester akhir, masih 

mengerjakan skripsi pada tahap 

proposal. 

a.3. Kurangnya memiliki motivasi 

untuk menyelesaikan skripsi, 

sehingga motivasinya terpacu 

ketika waktu sudah hampir 

habis untuk jenjang S1. 

(3/23)x100% = 

13,04% 

a.4. Sering menunda mengerjakan 

skripsi karena berbagai alasan, 

diantaranya karena pekerjaan, 

malas, sakit, organisasi, 

memiliki masalah pribadi, 

bosan menunggu dosen,  

sampai lebih memilih 

menonton film atau game 

ketika membuka laptop 

dibandingkan mengerjakan 

revisi skripsi. 

(14/23)x100% = 

60,86% 

b.5. Mengalami komunikasi yang 

kurang baik dengan dosen 

pembimbing. 

(5/23)x100% = 

21,73% 

b.5. Adanya perbedaan pendapat 

antara dua dosen pembimbing 

yang membuat mahasiswa 

bingung untuk mengerjakan 

skripsi. 

(5/23)x100% = 

21,73% 

b.6. 

 

 

Adanya perasaan takut dengan 

dosen pembimbing karena 

(6/23)x100% = 

26,08% 
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b7. 

berbagai hal. 

Belum pernah mendapatkan 

motivasi dari dosen Biologi 

FMIPA Unnes.  

 

(5/23)x100% = 

21,73% 

b.8. Memiliki frekuensi bimbingan 

yang masih kurang jika dilihat 

dari jumlah semester yang 

dimiliki oleh mahasiswa. 

(12/23)x100% = 

52,17% 

b.9. Memiliki periode bimbingan 

yang lama, sehingga 

menghambat mahasiswa untuk 

bergerak cepat dalam 

mengerjakan skripsi. 

(12/23)x100% = 

52,17% 

b.10. Mengalami proses menunggu 

jadwal penelitian, sehingga ada 

waktu yang terbuang untuk 

menunggu jadwal tersebut. 

(4/23)x100% = 

17,39% 

a.11. Memiliki kegiatan lain selain 

kuliah, sehingga menyebabkan 

mahasiswa kurang atau tidak 

fokus dalam mengerjakan 

skripsi. 

(18/23)x100% = 

78,26% 

a.12. Pernah mengambil cuti sampai 

beberapa semester untuk 

mengambil pekerjaan. 

(4/23)x100% = 

17,39% 

a.13. Memilih untuk pulang ke 

rumah ketika jenuh dengan 

skripsi sampai berbulan-bulan 

dan menghilang dari kampus. 

(12/23)x100% = 

52,17% 

c.14. Ada perasaan tertekan dari 

pihak keluarga untuk segera 

(19/23)x100% = 

82,60% 



120 
 

 
 

menyelesaikan skripsi, 

sehingga membuat mahasiswa 

kadang termotivasi tetapi juga 

kadang stres dengan skripsi. 

c.15. Masalah keuangan keluarga, 

sehingga mengharuskannya 

untuk berfikir mencari 

penghasilan yaitu bekerja dan 

akhirnya lebih 

memprioritaskan dunia 

pekerjaannya dibandingkan 

untuk mengerjakan skripsi.  

(10/23)x100% = 

43,47% 

a.16 Memiliki masalah pribadi dan 

masalah keluarga yang 

menyebabkan mahasiswa tidak 

fokus untuk skripsi. 

(10/23)x100% = 

43,47% 

b.17. Adanya pedoman berangkat ke 

kampus ketika akan bimbingan 

saja, sehingga menghambat 

datangnya motivasi. 

(6/23)x100% = 

26,08% 

b.19. 

 

 

Adanya perasaan sedih, putus 

asa, sakit, ketika melihat 

banyak teman-temannya sudah 

lebih maju dalam mengerjakan 

skripsi. 

(16/23)x100% = 

69,56% 

 

 


