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ABSTRAK  

Subekti, Rian.2006. Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Studi Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Malang: (1) Dra. Lilik Indrawati, (II) 
Drs. Andi Harisman  

Kata kunci: faktor penghambat penyelesaian studi  

Ada yang memandang masalah sebagai suatu kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan. Masalah adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau disukai adanya, 
menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi  
diri sendiri maupun orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan. Bilamana mahasiswa 
mengalami keadaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa tersebut 
mengalami masalah. Untuk itu perlu diupayakan bantuan pemecahannya dengan segera 
(Ramli, 1994). 
Masalah penyeleseian studi merupakan masalah dalam proses pendidikan, yang 
menuntut pemecahan dengan segera dan secermat-cermatnya. Hambatan-hambatan 
dalam penyeleseian studi mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 
proses pendidikan secara keseluruhan 

Masalah yang menjadi penghambat dalam penyelesaian studi,berdasarkan 
penelitian yang pernah dilakukan oleh I. Made Suru (Eds). pada tahun 1993, bahwa; 
mahasiswa yang mengalami masalah dalam belajarnya itu disebabkan oleh 2 faktor 
yaitu; faktor dari dalam diri mahasiswa itu sendiri dan faktor dari luar mahasiswa . 
Dari dalam diri mahasiswa itu sendiri yang meliputi; kelemahan secara fisik, kelemahan 
secara mental, kelemahan emosional, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan-
kebiasaan salah, kelemahan yang disebabkan tidak dimilikinya keterampilan dan 
pengetahuan yang diperlukan.; sedangkan faktor yang ada di luar mahasiswa itu 
meliputi: kurikulum yang seragam, bahan dan buku-buku yang tidak sesuai, ketidak 
sesuaian standard administrasi, terlalu berat beban belajar, terlalu sering pindah sekolah 
atau program, kelemahan sistem belajar mengajar, kelemahan kondisi rumah tangga 
mahasiswa, terlalu banyak kesulitan diluar jam pelajaran, kekurangan gizi dan 
sebagainya  

Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Malang angkatan 98, 99, 2000, 2001 yang 
masih kuliah atau mengalami hambatan dalam menyelesaikan studinya.  
Jumlah Pada penelitian ini, strategi pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 
menggunakan angket. Metode angket merupakan suatu pengumpulan data dengan 
memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan 
memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Berbagai survai sosial 
menggunakan kuisioner secara luas disebabkan karena angket merupakan metode yang 
murah dan cepat untuk mendapatkan informasi. 

Dari  hasil penelitian menunjukkan bahwa; dari kesekian banyak faktor, ternyata 
faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan studi mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Malang  disebabkan oleh; kebiasaan-
kebiasaan yang salah., yaitu mahasiswa yang merasa dalam mengumpulkan tugas-tugas 
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kuliahnya selalu tepat atau tidaknya dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal 
sering tidaknya mahasiswa yang masuk kuliah, mahasiswa yang kurang bergairah 
selama mengikuti perkuliahan, usaha mahasiswa dalam  pengumpulan tugas yang selalu 
tepat waktu, mahasiswa yang masuk dalam kategori merasa terlalu berat dan banyak 
tugas sehingga malas untuk mengerjakan tugas kuliah, sikap mahasiswa yang merasa 
tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas, dalam hal gaya belajar mahasiswa, serta 
mahasiswa yang belajarnya belum teratur), selain itu disebabkan juga oleh kurikulum 
yang seragam, bahan dan buku atau sumber yang tidak sesuai (mahasiswa yang dalam 
hal bahan penunjang perkuliahan merasa sudah belum sesuai, sehingga mahasiswa 
tersebut mengalami hambatan selama mengikuti perkuliahan dan gagal dalam 
menempuh beberapa mata kuliah).   

Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan agar dilakukan penelitian lebih 
lanjut khususnya tentang hambatan penyelesaian studi.  


