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IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG MAHASISWA
DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN DI PROGRAM STUDI

PGSD PENJAS DI FIK UNY KAMPUS WATES

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

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tahun 2013 ini FIK UNY mendapatkan ijin
membuka Prodi PGSD Penjas, dan sekarang sedang dalam pembenahan untuk akreditasi,
sehingga sangat perlu pembenahan di segala bidang, serta belum diidentifikasinya faktor-faktor
pendukung mahasiswa dalam menikuti pendidikan di Program Studi PGSD Penjas di kampus
UNY Wates.

Metode dalam penelitian ini adalah survei, populasinya mahasiswa PGSD Penjas kampus
Yogya angkatan 2010, 2011, dan 2012, yang berjumlah 240 mahasiswa, teknik pengambilan
sampel menggunakan purposif sampling atau sampling pertimbangan, sengan jumlah sampel
199 mahasiswa (83%). Instrumen untuk pengumpulan data menggunakan angket untuk mencari
faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY
kampus Yogya yang meliputi: faktor akademik terdiri dari indikator kurikulum, dosen,
mahasiswa, layanan akademik, serta sarana-prasarana, dan faktor non-akademik terdiri dari
indikator keluarga, masyarakat, lingkungan kampus, tempat tinggal, serta sosial budaya. Uji
coba instrumen dilakukan terhadap mahasiswa PGSD penjas kampus Yogya sebanyak 30
mahasiswa dan dari 84 butir pernyataan semuanya valid, dengan koefisien reliabilita Faktor
akademik 0,762 dan non-akademik 0,764. Teknik analisis data menggunakan deskriptif
kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk persentase.

Hasil penelitian adalah: Faktor Akademik dan Non-Akademik bagi mahasiswa tingkat
dukungannya “Tinggi” mencapai 59,30% dengan rerata 226,84. Faktor Akademik tingkat
dukungannya “Tinggi” mencapai 59,33% dengan rerata 133,44 meliputi: Faktor Kurikulum
dukungannya “Tinggi” (61,31%), Faktor Dosen dukungannya “Sangat Tinggi” (65,83%), Faktor
Mahasiswa dukungannya “Tinggi” (49,25%), Faktor Layanan Akademik dukungannya “Sangat
Tinggi” 60,80%), dan Faktor Sarana Prasarana dukungannya “Sangat Tinggi” (62,81%). Faktor
Non-Akademik tingkat dukungannya “Tinggi” mencapai 56,78% dengan rerata 133,41.
Meliputi: Faktor Keluarga dukungannya “Sangat Tinggi” 63,32%, Faktor Masyarakat
dukungannya “Sangat Tinggi” 62,81%), Faktor Lingkungan Kampus dukungannya “Tinggi”
(38,69%), Lingkungan Tempat Tinggal” dukungannya “Sangat Tinggi” (62,31%), dan Faktor
Sosial Budaya dukungannya “Sangat Tinggi” (85,43).

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

A. Latar Belakang Masalah

Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani

(PGSD Penjas) di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta pada

tahun 2013 ini telah mendapatkan ijin penyelenggaraan pendidikan S1 oleh Ditjen

Dikti. Semenjak tahun 1991 PGSD Penjas mulai diselenggarakan dan menjadi

bagian dari Jurusan Pendidikan Olahraga (POR) yaitu Program Studi D II PGSD

Penjas. Seiring dengan perkembangan jaman dimana semua guru di semua jenjang

pendidikan wajib berijasah setara S1, maka jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan Program S1

Penjas konsentrasi guru sekolah dasar. Baru pada tahun 2013 ini Jurusan Pendidikan

Olahraga mendapatkan ijin membuka Program Studi S1 PGSD Penjas.

Prodi PGSD Penjas dan Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

(PJKR) merupakan dua prodi yang ada pada jurusan POR bersama dengan jurusan

lain yaitu Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO), dan Ilmu Kesehatan Olahraga

(IKORA) yang dipayungi oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri

Yogyakarta. Animo calon mahasiswa yang ingin masuk ke PGSD Penjas sangat

banyak, namun karena daya tampung sangat terbatas, maka untuk tahun 2013 ini

Prodi PGSD Penjas yang ada di Kampus Yogyakarta dibatasi hanya satu kelas yaitu

45 mahasiswa, tahun 2012 satu kelas.

Pelaksanaan Pembelajaran untuk teori maupun praktik bagi mahasiswa PGSD

Penjas menggunakan sarana dan prasarana yang sama dengan mahasiswa dari Prodi

lain. Walaupun tempat cukup banyak, namun karena mahasiswa yang menggunakan

juga banyak, kadang kesulitan juga untuk menggunakan tempat. Belum lagi karena
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kesibukan dosen yang begitu padat tidak jarang dosen memindah jadwal kuliah

sehingga bukan dosen yang menyesuaikan dengan jadwal tetapi jadwal yang harus

menyesuaikan dosen. Demikian pula kadang mahasiswa harus melaksanakan

perkuliahan praktik lapangan berdampingan dengan kelas lain. Belum lagi tidak

jarang dosen maupun mahasiswa yang harus berhubungan dengan petugas piket

untuk keperluan perlengkapan perkuliahan tidak bisa karena petugas tidak ada di

tempat. Hal semacam inilah yang kadang menjadikan kendala dalam pelaksanaan

perkuliahan. Permasalahan lain adalah tidak jarang mahasiswa yang rumah orang

tuanya cukup jauh namun tidak kost di dekat kampus.

Kualitas pendidikan di Prodi PGSD Penjas selalu diupayakan agar dapat

terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pembenahan di semua bidang selalu diupayakan

baik bidang akademis maupun non akademis. Status Prodi PGSD Penjas yang baru

saja mendapatkan ijin penyelenggaraannya oleh Ditjen Dikti harus segera disikapi

dengan sebaik-baiknya secara cepat dan cermat, terutama untuk keperluan akreditasi.

Jangan sampai Prodi yang baru ini mendapat nilai akreditasi jelek, sehingga akan

menjadi kurang bermakna apa yang sudah kita diusahakan selama ini.

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

banyak hal yang mendukung, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis.

FIK UNY sudah berusaha mengupayakan daya pendukung untuk akademis maupun

non-akademis agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya

sehingga tujuan dari pelaksanaan pendidikan khususnya Prodi PGSD Penjas dapat

tercapai dengan baik. Walaupun demikian input mahasiswa juga akan mempengaruhi

pencapaian suatu pendidikan selain proses yang dilaksanakannya.

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

namun tentu masih ada hal-hal yang perlu dibenahi demi untuk memajukan prestasi
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dari mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Prodi PGSD Penjas. Prodi selalu

berusaha  mengedepankan pelayanan kepada mahasiswa agar mahasiswa

mendapatkan layanan yang sebaik-baiknya. Penelitian ini diupayakan untuk

mengetahui faktor-faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di

Prodi PGSD Penjas, dengan harapan dapat dipakai sebagai masukan bagi Prodi

untuk pembenanah kekurangan-kekurangannya, agar selanjutnya menjadi semakin

baik.

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

diidentifikasi masalah-masalah yang ada yaitu:

1. Mahasiswa PGSD Penjas belum semuanya dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

2. Belum diketahuinya faktor-faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti

pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK UNY.

3. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran baik teori maupun praktik

kadang tidak sesuai dengan karakter mata kuliah.

4. Jadwal mengajar yang disesuaikan dengan kesibukan dosen.

C. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan yang cukup luas, dan agar permasalahan dalam

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

faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK

UNY Kampus Yogyakarta tahun 2013.



xi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang ada, maka

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Faktor-faktor apa saja yang

mendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK

UNY Kampus Yogyakarta tahun 2013”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK

UNY Kampus Yogyakarta tahun 2013.

F.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis akan bermanfaat untuk pengembangan khasanah pengetahuan

tentang faktor-faktor yang dapat mendukung mahasiswa dalam mengikuti

pendidikan di Perguruan Tinggi.

2. Secara praktis:

a. Bagi mahasiswa, dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dalam mengikuti

pendidikan di Prodi PGSD Penjas sehingga dapat mengantisipasinya

kekurangan-kekurangannya.

b. Bagi Prodi, Jurusan dan Fakultas, dapat dipergunakan sebagai masukan dari

kelebihan maupun kekurangan yang ada, sehingga ke depannya dapat

diadakannya pembenahan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretik

1. Hakikat Faktor Pendukung

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu

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

menunjang pelaksanaan kegiatan belajar adalah faktor metode, media, ruang belajar

dan tenaga pengajar. Sedangkan menurut M. Entang (1985: 13) bahwa faktor-faktor

yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain: kelemahan fisik, kelemahan mental,

kelemahan emosional, dan kelemahan akibat sikap yang salah. Hal senada juga

dikemukakan oleh Dakir (1994: 164) bahwa hambatan atau keterlambatan studi

seseorang dikarenakan oleh individu yang bersangkutan, pembimbing, kurikulum,

sarana dan prasarana, lingkungan dan tujuan.

Program Studi diwajibkan membuat dan melaporkan data evaluasi diri demi

perkembangan dan kemajuan Program Studi itu sendiri, demikian pula Prodi PGSD

Penjas FIK UNY. Evaluasi diri adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan

mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih, sehingga dapat

disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen

untuk mengelola kelangsungan lembaga atau Program Studi serta sebagai dasar

rencana pengembangan (Ditjen Dikti, 2006: 5). Data-data yang diperlukan untuk

evaluasi diri untuk prodi meliputi:

a. Eligibilitas, integrasi, visi, misi, sasaran dan tujuan

b. Kemahasiswaan

c. Dosen dan tenaga penunjang

d. Kurikulum
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e. Sarana dan prasarana

f. Keuangan dan pendanaan

g. Tata pamong

h. Pengelolaan program

i. Proses pembelajaran

j. Suasana akademik

k. Sistem informasi

l. Sistem jaminan mutu

m. Lulusan

n. Penelitian, publikasi, tugas akhir mahasiswa, pengabdian pada masyarakat,

dan keluaran lainnya.

Perkembangan dan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan buku Pedoman

Evaluasi Diri Program Studi PGSD Penjas dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Aspek Akademik, meliputi:

1) Pendidikan

2) Penelitian

3) Pengabdian masyarakat

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

1) Keuangan

2) Sumber daya manusia

3) Fasilitas

Akademik artinya bersifat akademis, sedangkan akademis artinya mengenai

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

teori; tanpa arti praktis yang langsung (Depdikbud, 1998: 15). Fajar (2002: 5)

menyatakan bahwa akademik dapat dimaknai sebagai kondisi dimana seseorang
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dapat menyampaikan dan menerima gagasan pemikiran dan ilmu pengetahuan

sekaligus dapat mengujinya secara bebas, jujur, terbuka, dan leluasa. Terdapat

berbagai macam kegiatan akademik yang dijalankan di suatu lembaga pendidikan di

sekolah maupun perguruan tinggi meliputi: tugas-tugas yang disusun dalam program

perkuliahan, seminar, praktikum, kuliah kerja nyata, praktik kerja lapangan,

penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Kegiatan tersebut diselesaikan dalam

jenjang waktu yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga pendidikan terkait. Faktor

akademis berarti faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan proses

pembelajaran di Prodi PGSD Penjas yang meliputi:

a. Mahasiswa

b. Kurikulum

c. Dosen/tenaga akademik

d. Ruang Kuliah

e. Lapangan untuk praktik

f. Perpustakaan

g. Media

Non artinya tidak; bukan (Depdikbud, 1998: 692). Faktor Non-Akademis

berarti faktor-faktor yang tidak berhubungan langsung dengan proses pembelajaran

di Prodi PGSD Penjas yang meliputi:

a. Tenaga administrasi

b. Masyarakat lingkungan kampus

c. Keluarga

d. Keuangan

e. Tempat tinggal

f. Sosial budaya
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Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat mahasiswa dalam mengikuti

pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY dikelompokkan menjadi dua yaitu

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

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

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

sosial budaya.

a. Faktor Akademik.

1)  Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses

belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan

beserta staf pengajarnya (S. Nasution, 2010: 5). Sedangkan Slameto (2010: 65)

menyatakan bahwa kurikulum menyajikan bahan ajar agar peserta didik

menerima, menguasai dan mengembangkan bahan ajar itu, sehingga bahan ajar

itu mempengaruhi belajar peserta didik. Kurikulum yang kurang baik akan

berpengaruh kurang baik pula terhadap hasil belajar, misalnya kurikulum yang

terlalu padat diluar kemampuan peserta didik, tidak sesuai dengan bakat, minat

dan perhatian peserta didik. Kurikulum Prodi PGSD Penjas terdiri atas

kurikulum institusional dan kurikulum inti. Kurikulum institusionsl terkait

dengan bahan kajian yang merupakan ciri khas perguruan tinggi yang

bersangkutan, sedangkan kurikulum inti terkait dengan kelompok bahan kajian

yang harus dicakup dalam suatu program studi PGSD Penjas yang dirumuskan

dalam berbagai mata kuliah sebagai ciri khas program studi. Untuk mencapai

kompetensi lulusan program studi perlu ditentukan kelompok bahan kajian.

Dari bahan kajian itu dirumuskan nama mata kuliah sebagai materi kajian

beserta bobot satuan kredik semester (SKS) yang siap diinteraksikan melalui
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proses pembelajaran. Mata kuliah-mata kuliah yang disusun dapat

dikategorikan ke dalam kegiatan teori (T) sebesar 58,33% - 63,89%, prakti (P)

sebesar 30,56% – 36,81%, dan lapangan (L) sebesar 4,17% - 6,94%. Jumlah

SKS untuk jenjang S1 PGSD Penjas adalah 144 SKS. Untuk dapat

menyelesaikan jenjang pendidikan dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu

melalui tugas akhir skripsi (TAS) dan tugas akhir bukan skripsi (TABS)

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

2) Dosen

Keberhasilan pembelajaran sebuah pendidikan di perguruan tinggi turut

dipengaruhi oleh kualitas dosennya, sedangkan kualitas dosen itu meliputi:

a) Efektifitas pengajaran

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

dosen dalam konteks perguruan tinggi dalam melaksanakan pembelajaran

harus memiliki syarat antara antara lain:

b) Dosen harus menggunakan banyak metode pada waktu memberi kuliah

agar penyajian bahan dapat lebih menarik.

c) Dosen perlu mempertimbangkan perbedaan individual dari mahasiswa,

tidak cukup hanya menggunakan pembelajaran klasikal saja, karena

masing-masing mahasiswa mempunyai perbedaan dari beberapa segi.

d) Dosen akan mengajar efektif bila selalu membuat perencanaan perkuliahan

sebelum mengajar.

e) Pengaruh dosen yang sugestif perlu diberikan pula kepada mahasiswa agar

memacu untuk lebih giat belajar. Dosen perlu memberikan pujian yang

positif agar mahasiswa memiliki sikap yang positif pula.
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f) Dosen harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di sekolah

yang bertujuan untuk mengerti kebutuhan mahasiswa yang sebenarnya.

g) Dosen perlu memberikan masalah yang merangsang bagi mahasiswa untuk

berpikir pada saat penyajian materi.

h) Dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar, dosen harus banyak

memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk dapat menyelidiki sendiri,

mengamati sendiri, belajar sendiri, serta mencari pemecahan masalah

sendiri.

i) Dosen perlu mengadakan pengajaran remedial bagi mahasiswa yang

mengalami kesulitan belajar agar interaksi belajar mengajar meningkat.

j) Peran dosen pembimbing akademik

Dosen pembimbing akademik merupakan staf pendidik yang ditetapkan

untuk membimbing seorang atau lebih mahasiswa di jurusan tertentu di

suatu perguruan tinggi (Nugroho Budi Utomo dan Putut Hargiarto ( 2011:

75). Sedangkan Dent dan Rennie dalam Nugroho Budi Utomo dan Putut

Hargiarto (2011: 78) menyatakan bahwa pembimbing akademik yang baik

harus menjadi pendengar yang efektif dan berempati kepada mahasiswa

karena seringkali itulah yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang

dibimbingnya. Tugas pembimbing akademik diuraikan oleh  Nugroho Budi

Utomo dan Putut Hargiarto (2011: 79) adalah: (1) Merupakan Role Model

sebagai seorang pendidik di program studi; (2) Menanamkan nilai-nilai

luhur etika perguruan tinggi, seperti norma   keagamaan dan kaidah

profesional yang baik kepada mahasiswa dalam menjalankan profesinya

sebagai alumni perguruan tinggi; (3) Menciptakan suasana yang serasi

dengan mahasiswa bimbingannya sehingga dapat memacu gairah belajar
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mahasiswa; (4) Pembimbing akademik diharapkan dapat selalu

memberikan apresiasi dan positive reward yang menumbuhkan motivasi

dan semangat belajar mahasiswa (empowering).

3) Mahasiswa

H. Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa kesehatan, intelegensi, minat dan

kesehatan akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menyelesaikan studi

seseorang. Apabila seseorang sering sakit akan mengakibatkan tidak bergairah

belajar dan secara psikologi sering mengalami gangguan pikiran dan perasaan

kecewa karena konflik. Faktor intelegensi dan bakat besar sekali pengaruhnya

terhadap kemajuan belajar. Minat yang besar atau keinginan yang kuat

terhadap sesuatu merupakan modal besar untuk mencapai tujuan.

4) Layanan Akademik

Pengertian layanan akademik adalah perihal atau cara melayani sesuatu untuk

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

adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses layanan berlangsung secara

rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan. Petugas layanan

akademik dapat membantu kelancaran proses perkuliahan, namun bisa juga

menghambat. Tugas petugas layanan akademik diantaranya adalah

menyiapkan keperluan perkuliahan, seperti LCD dan kelengkapannya, mngatur

jadwal kuliah, pengarsipan data mahasiswa termasuk nilai, dan sebagainya.

5) Sarana dan prasarana

Sarana ialah peralatan (bergerak) yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Sarana pendukung akademik ialah sarana untuk kegiatan perkuliahan, praktik

atau praktikum yang tekait langsung dan sifatnya khusus dalam perkuliahan,

pelaksanaan praktik atau pelaksanaan kegiatan praktikum pada bidang studi
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terkait. Misalnya untuk perkuliahan ialah OHP, LCD, infocus, TV sedangkan

untuk praktikum/praktik ialah alat-alat laboratorium, komputer, mesin-mesin,

dan sebagainya (Ditjen Dikti, 2006: 4). Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang terselenggarakannya suatu proses dan memiliki sifat

permanen isalnya lapangan, gedung olahraga, dan sebagainya (Soepartono,

2000: 5). Sarana dan prasarana yang diperlukan bagi keterlaksanaan belajar

mengajar Prodi PGSD Penjas cukup banyak karena memerlukan banyak sarana

dan prasarana yang masing-masing mata kuliah memiliki karekter yang tidak

sama.

b. Faktor Non-Akademik

1) Keluarga

Situasi keluarga (ayah, ibu, adik, kakak, serta saudara) sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan pendidikan anak. Pendidikan orang tua, status ekonomi,

rumah kediaman, persentase hubungan orang tua, perkataan, dan bimbingan

orang tua, akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak (H. Djaali, 2009:

99).

2) Masyarakat

Apabila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri atas orang-

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

moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar (H. Djaali,

2008: 100).

3) Lingkungan kampus

Lingkungan kampus ikut mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam

mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Situasi dan kondisi lingkungan
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kampus yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan akan

memungkinkan mahasiswa dapat belajar dengan baik, tetapi jika lingkungan

kampus sebaliknya, mahasiswa tidak merasa nyaman belajar, sehingga akana

menjadi kendala bagi mahasiswa. Namun demikian sebenarnya itu akan

kembali kepada masing-masing mahasiswa dalam mengatasinya, seperti

dikemukakan oleh Suyanto (2011: 35) bahwa keberanian dan kekuatan

memegang prinsip hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan akan

membewa seseorang mudah keluar dari berbagai kendala dalam menghadapi

kehidupan. Bangunan kampus, suasana sekitar kampus, keadaan lalu lintas,

dan iklim dapat mempengaruhi pencapaian tujuan belajar (H. Djaali, 2008:

100)

4) Tempat tinggal

Tempat dimana mahasiswa tinggal dapat menyebabkan memperlancar kuliah

dan dapat pula menghambat kuliah. Banyak mahasiswa yang karena rumahnya

jauh dari kampus sehingga harus mencari tempat tinggal yang dekat dengan

kampus, tujuannya adalah agar tidak capek, waktu tidak banyak terbuang

dalam perjalanan, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, dan

sebagainya. Bagi mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus tidak

jarang yang terlambat masuk kuliah bahkan tidak masuk kuliah, hal ini dapat

menghambat proses pendidikan. Tempat tinggal mahasiswa yang nyaman

untuk belajar sangat membantu pula dalam menyelesaikan tugas-tugas

mahasiswa.

5) Sosial Budaya

Sosial budaya ikut memberi warna kehidupan seseorang. Sepanjang

kehidupannya, manusia itu berada dalam kontak sosial serta keterikatan
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dengan kebudayaan dan sosialnya. Kehidupan dalam ruang kebudayaan dan

sosial ini dibangun oleh setiap individu bersama-sama dengan orang lain,

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

mempunyai kewajiban untuk mentaati dan menggunakannya sebagai pegangan

untuk hidupnya (Imam Barnadib, 1996: 32). Mahasiswa akan lebih

diuntungkan jika dapat berhubungan dan bekerja sama dengan mahasiswa

lainnya dalam belajar serta saling bertukar pikiran untuk pengembangan ilmu.

Budaya belajar dan diskusi dengan sesama mahasiswa untuk menyelesaikan

studi di perguruan tinggi akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan

pendidikannya.

2. Hakikat Pendidikan

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

dewasa, bahkan manusia lanjut usia atau manula juga memerlukannya. Menurut

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

dimana masyarakat melalui lembega-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi

atau lembaga-lembaga lain) dengan sengaja mentransformasikan warisan budaya

berupa pangetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke

generasi. Sedangkan pengertian pendidikan sesuai yang tercantum dalam UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
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Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk

pempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka

melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo Notoatmodjo,

2003: 16). Demikian pula Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yaitu Ki Hajar

Dewantara dalam Siswoyo (2008: 18) menjelaskan tentang pengertian pendidikan

yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan

yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan

kebahagiaan setinggi-tingginya.

Menurut Siswoyo (2008: 18), sebagai gejala manusiawi dan sebagai upaya

sadar untuk membantu seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya sepenuhnya dan

selengkapnya, pendidikan tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi:

1. Batas-batas pendidikan pada peserta didik.

Peserta didik sebagai manusia tentu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan,

bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Hal tersebut

dapat mempengaruhi pencapaian terhadap hasil pendidikan. Solusinya yaitu

pendidik harus menggunakan metode-metode pembelajaran sehingga siswa dapat

berkembang seoptimal mungkin.

2. Batas-batas pendidikan pada pendidik.

Sebagai manusia, pendidik tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun

yang menjadi permasalahan adalah apakah keterbatasan itu dapat ditolerir atau

tidak. Yang dimaksud keterbatasan yang dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan

tersebut menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dengan

peserta didik, misalnya pendidik yang sangat ditakuti oleh peserta didik sehingga
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tidak mungkin peserta didik datang berhadapan dengannya. Pendidik yang tidak

tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik, akan menjadikan

kekosongan dan kebingungan dalam interaksi. Demikian pula pendidik yang tidak

bermiral, termasuk yang tidak dapat ditolerir, karena pada dasarnya pendidikan

adalah suatu usaha yang  dilandasi moral.

3. Batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana/prasarana pendidikan.

Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan

keterlaksanaan dan kualitas pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak

memadai, akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Dalam hal ini

diperlukan kreatifitas dari pendidik dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai

sumber keterlaksanaan proses pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pendidikan yang telah diuraikan,

maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalh usaha sadar melalui proses

pembelajaran yang melibatkan pendidik, peserta didik, dan sarana/prasarana

pendidikan untuk pencapaian kedewasaan peserta didik agar cakap melaksanakan

tugas hidupnya.

3. Program Studi PGSD Penjas

Visi, mewujukan prodi S1 PGSD Pendidikan Jasmani menjadi lembaga

pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermoral

Pancasila, yang mempunyai kemampuan akademik dan atau profesional dalam

bidang pendidikan jasmani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Misi, Program Studi PGSD Penjas memiliki misi untuk melaksanakan:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan yang

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

kehidupan global.
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b. Menumbuhkembangkan kemampuan meneliti yang menghasilkan ilmu

pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang baru untuk kepentingan

pendidikan dan pengajaran, pemeliharaan dan pengembangan ilmu, serta

peningkatan harkat hidup manusia dan pembengunan nasional.

c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui upaya penyebaran dan

penerapan hasil-hasil penelitian untuk ikut serta dalam perwujudan masyarakat

yang sehat dan berprestasi, masyarakat ilmiah, masyarakat belajar, masyarakat

wirausaha yang mandiri dan demokratis.

d. Menghasilkan tenaga kependidikan khususnya pendidikan jasmani yang

profesional, melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan pendidikan di Prodi PGSD Penjas adalah untuk mempersiapkan tenaga

kependidikan yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional dalam

bidang pendidikan jasmani sekolah dasar yang mampu memadukan penguasaan

bidang keguruan, ilmu olahraga, ilmu pendidikan, serta memiliki kepribadian dan

keterampilan profesional dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pengajaran.

PGSD Penjas diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing

tinggi dan memiliki kemampuan akademis dan profesional dalam era global.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang faktor pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di

PGSD Penjas selama ini belum pernah dilakukan. Namun penelitian yang relevan

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

judul “Faktor Yang Mendukung Kelancaran Program PPL Mahasiswa PPKHB

Penjasorkes FIK UNY di Kabupaten Magelang. Hasilnya:
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a. Sikap terhadap belajar, yang menjawab Ya sebanyak 89,59% dan yang menjawab

Tidak sebanyak 10,42%

b. Motivasi belajar, yang menjawab Ya sebanyak 90,63% dan yang menjawab Tidak

sebanyak 9,37 %

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

Tidak sebanyak 3,12%

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

menjawan Tidak sebanyak 7,81%

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

menjawab Tidak sebanyak8,12%

f. Guru, yang menjawab Ya sebanyak 78,13% dan yang mnjawab Tidak sebanyak

21,87%

g. Sarana dan prasarana, yang menjawab ya sebanyak 71,13% dan yang menjawab

tidak sebanyak 22, 87%

h. Kebijakan, yang menjawab Ya sebanyak83,33% dan yang menjawab tidak

sebanyak 16,67%

i. Lingkungan sosial, yang menjawab Ya sebanyak 83,68% dan yang menjawab

Tidak sebayak 16, 32%

j. Kurikulum, yang menjawab Ya sebanyak 91,19% dan yang menjawab Tidak

sebanyak 8, 81%

C. Kerangka Berpikir

Lulus cepat dengan indek prestasi yang tinggi merupakan tujuan dan kebanggaan

dari semua mahasiswa. Perguruan tinggi yang baik ditengarai oleh beberapa faktor,

diantaranya yaitu mahasiswa lulusannya tepat waktu, indek prestasinya tinggi-tinggi,
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sarana dan prasarananya lengkap, dosennya berkualitas, serta proses pambelajarannya

baik.

Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi

ditentukan oleh banyak faktor, dan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Faktor

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

mahasiswa, layanan akademik, serta sarana dan prasarana, sedangkan Faktor non-

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

sosial budaya.

PGSD Penjas FIK UNY di Yogyakarta merupakan program studi yang

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

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

dibilang memadahi untuk keperluan kuliah teori maupun praktik, laboratorium,

perpustakaan, dan sebagainya. Dosen tenaga pengajar khusus prodi PGSD Penjas ada 9

orang dan ditambah 3 orang dosen kontrak yang semuanya sudah berpendidikan lulus

S2.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung

mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas Kampus Wates, dengan

harapan jika sudah diketahui, dapat dipakai sebagai masukan untuk pembenahan dan

pengembangan selanjutnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

angket yang disebar kepada semua mahasiswa semester tiga, empat dan lima.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk

mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai faktor pendukung

mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah survai. Metode penelitian survei menurut Deni

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

memperoleh pengetahuan ilmiah. Dengan menggunakan metode survai, peneliti akan

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor yang merupakan

pendukung kegiatan mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas,

yang selanjutnya dilakukan analisis.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

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

pendukung mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung dalam penelitian ini

adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan tugas pekerjaan atau kegiatan

mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi PGSD Penjas menjadi lancar,

yang meliputi faktor akademik terdiri dari kurikulum, dosen, mahasiswa, layanan

akademik, dan sarana prasarana, sedangkan faktor non akademik terdiri dari

keluarga, masyarakat, lingkungan kampus, tempat tinggal, dan sosial budaya, yang

diukur menggunakan angket.



xxviii

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa PGSD Penjas yang berada di kampus

Yogyakarta yang berjumlah 240 mahasiswa terdiri dari mahasiswa angkatan 2010,

2011, dan 2012

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposif sampling atau

sampling pertimbangan (Sujana, 1992:168). Peneliti mendapat kembali 83% dari

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

bahwa mereka yang tidak mengembalikan angket dan yang mengembalikan

mempunyai karakteristik yang sama dengan yang sedang diteliti.

.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur variabel dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Menurut Deni Damayanti

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

diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan

penelitian. Langkah yang perlu diperhatikan agar instrumen yang disusun tepat

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai adalah menetapkan konstruk,

menetapkan dimensi-dimensi atau faktor-faktor, dan menyusun item-item

pertanyaan atau pernyataan. Adapun langkah-langkahnya adalah:

a. Menetapkan konstruk

Konstruk merupakan variabel yang diteliti, dalam penelitian ini konstruknya

adalah faktor pendukung mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Prodi

PGSD Penjas FIK UNY Kampus Yogya.

b. Menetapkan faktor
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Setelah konstruk ditetapkan, maka langkah selanjutnya dalam membuat

instrumen adalah menetapkan faktor. Masing-masing faktor kemudian

diuraikan menjadi indikator-indikator. Faktor dalam penelitian ini ditetapkan

ada dua yaitu:

1) Faktor akademik, dengan indikator: kurikulum, dosen, mahasiswa,

layanan akademik, serta sarana dan prasarana.

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

lingkungan kampus, dan sosial budaya.

c. Menyusun butir-butir pernyataan

Langkah ke tiga dalam membuat instrumen adalah menyusun butir-butir

pernyataan. Butir-butir pernyataan dususun berdasarkan pada faktor dan

indikatornya, yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan faktor

tesebut. Butir-butir pernyataan dapat berupa pernyataan positif dan dapat

pula pernyataan negatif. Pernyataan dalam angket ini dengan menggunakan

empat alternatif jawaban, yaitu: Sangat Mendukung (SM), Mendukung (M),

Tidak Mendukung (TM), dan Sangat Tidak Mendukung (STM), mengacu

pada Skala Likert yang dimodifikasi dari lima alternatif jawaban menjadi

empat alternatif jawaban, karena jawaban yang ditengah itu ragu-ragu,

sehingga dihilangkan dan responden memilih salah satu dari empat alternatif

jawaban yang sesuai dengan keadaan subyek (Sugiyono, 2009: 93). Adapun

instrumen dapat dituangkan dalam kisi-kisi sebagai berikut:

Tabel 1. Kisi-Kisi Angket Instrumen.

Variabel Faktor Indikator Nomor Butir

Identifikasi
faktor-faktor
pendukung
mahasiswa

Akademik 1. Kurikulum
2. Dosen

3. Mahasiswa

1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16, 17
18, 19*, 20, 21, 22, 23, 24,
25
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Keterangan: * = alternatif negatif

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner untuk memperoleh

informasi dari responden. Angket yang digunakan masing-masing butir tes

menggunakan empat alternatif jawaban dengan memodifikasi dari skala Likert.

Dengan demikian dalam penelitian ini responden tinggal memilih satu diantara

empat alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kenyataan yang dialami dari

mahasiswa yaitu: Sangat Mendukung (SM), Mendukung (M), Tidak

Mendukung (STM), atau Sangat Tidak Mendukung (STM). Sedangkan bobot

skor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Bobot Skor Alternatif Jawaban

Pernyataan Skor
Positif Negatif

Sangat Mendukung 4 1
Mendukung 3 2

dalam
mengikuti
pendidikan
di Prodi
PGSD Penjas
FIK UNY
Kampus
Yogyakarta

4. Layanan
Akademik

5. Sarana dan
Prasarana

26, 27, 28, 29, 30, 31*, 32

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42

Non
Akademik

1. Keluarga

2. Masyarakat
3. Lingkungan

Kampus
4. Tempat

Tinggal
5. Sosial Budaya

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
58, 59*, 60, 61, 62, 63, 64,
65
66*, 67*, 68, 69, 70, 71,
72*, 73*
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84
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Tidak Mendukung 2 3
Sangat Tidak
Mendukung

1 4

E. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen dilakukan sebelum angket digunakan untuk pengambilan

data kepada responden. Tujuan uji coba instrumen adalah untuk menghindari ketidak

terbacaan dari pernyataan dari masing-masing butir tes. Uji coba instrumen

dilakukan pada mahasiswa Prodi PGSD Penjas FIK UNY kampus Yogya sejumlah

30 mahasiswa untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen.

1. Uji validitas instrumen.

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan

kesahihan suatu instrumen. Suharsimi Arikunto (2010: 211) menyatakan bahwa

sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur dan dapat

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Suatu instrumen yang

valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang

kurang valid mempunyai validitas yang rendah. Tinggi rendahnya validitas

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang

dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Langkah-langkah uji validitas

atau kesahihan butir menurut Sutrisno Hadi (1991: 22) adalah sebagai berikut:

a. Menghitung skor faktor dari skor butir

b. Menghitung korelasi momen tangkar antara butir dan faktor

c. Mengoreksi korelasi momen tangkar menjadi korelasi bagian total

d. Menguji signifikan korelasi bagian total

e. Menggugurkan butir-butir yang tidak sahih

Hasil uji validitas instrumen dilakukan terhadap 30 mahasiswa PGSD Penjas

kampus Yogyakarta. Hasilnya dari 84 butir pernyataan terdiri dari faktor
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akademik sejumlah 42 butir pernyataan dan faktor non-akademik sejumlah 42

butir pernyataan semuanya valid, tidak ada yang gugur.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen ini menggunakan rumus Alpha Cronbach, seperti

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

reliabilitas instrumen yang skornya bertingkat dilakukan dengan rumus Alpha

Cronbach. Hasil uji reliabilita untuk faktor akademik 0,762 dan faktor non-

akademik 0,764.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendukung

mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK UNY. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yang

dituangkan dalam bentuk persentase. Menurut Anas Sudijono (2009: 4) bahwa

statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan

menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai

sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna

tertentu. Data dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: Sangat Tinggi, Tinggi,

Rendah, dan Sangat Rendah.

Tabel 3. Pengkategorian Faktor Pendukung.

No. Rentang Kategori
1 X ≥ M + 1,5 SD Sangat Tinggi
2 M ≤ X < M + 1,5 SD Tinggi
3 M – 1,5 SD ≤ X< M Rendah
4 M – 1,5 SD ≥ X Sangat Rendah

Syarifudin (2010: 113)

Rumus yang digunakan untk mencari besarnya persentase adalah:

f
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P =         x 100%

N

Keterangan:

P    = Persentase

f    = Frekuensi dalam kategori

N   = Jumlah responden
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

Data hasil angket faktor pendukung mahasiswa yang mengikuti pendidikan di

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

masing responden harus menjawab 84 butir pernyataan yang terdiri dari Faktor akademik

sejumlah 42 butir dan Faktor Non-Akademik sejumlah 42 butir. Data selengkapnya dapat

dilihat dalam tabel yang ada di lampiran.

B.  Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang faktor pendukung mahasiswa PGSD Penjas FIK UNY yang

mengikuti pendidikan di Kampus Yogya disajikan sebagai berikut:

1. Faktor Akademik dan Non Akademik

Identifikasi faktor-faktor akademik dan non akademik pendukung mahasiswa

dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY. Angkatan 2010, 2011

dan 2012 dari Kampus Jogja masing-masing secara berurutan memperoleh nilai

maksimum sebesar 306,00, nilai minimum 190.00, rerata diperoleh sebesar 226.84,

median 268.00, modus 268.00 serta standar deviasi (SD) 18.94. Data yang diperoleh

didalam penelitian ini berbentuk skor yang berasal dari faktor-faktor akademik

pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK

UNY yang berjumlah 84 butir. Setelah data faktor faktor didapat, maka akan

dikonversikan ke dalam empat kategori, yaitu:
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Tabel 4. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Akademik dan Non-Akademik
No Kategori Interval Frek %

1. Sangat
Tinggi

X ≥ 273 79 39.70%

2. Tinggi 210 ≤ X< 273 118 59.30%

3. Rendah 147 ≤ X< 210 2 1.01%

4. Sangat
Rendah

147 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%
Diketahui:

Mean Ideal = 1 2 x (336+84) = 210

SD Ideal =1 6 x (336-84) = 42

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor-faktor akademik dan non-

akademik pendukung mahasiswa di atas, angkatan 2010, 2011 dan 2012 dari

Kampus Jogja yaitu sebanyak 79 responden (39.70%) menyatakan Sangat Tinggi,

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

Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan Sangat Rendah. Rerata 226,84 pada

kategori “Tinggi”. Untuk memperjelas tabel pengkategorian di atas, selanjutnya

disajikan sebagi berikut:

Gambar 1. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor-Faktor Akademik
dan Non- Akademik Pendukung Mahasiswa
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2. Faktor-Faktor Akademik

Identifikasi faktor-faktor akademik pendukung mahasiswa dalam mengikuti

pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY Kampus Yogya masing-masing secara

berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 153,00, nilai minimum 95.00, rerata

diperoleh sebesar 133.44, median 134.00, modus 134.00 serta standar deviasi (SD)

9.47. Data yang diperoleh didalam penelitian ini berbentuk skor yang berasal dari

faktor-faktor akademik pendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di prodi

PGSD Penjas FIK UNY. Setelah data faktor faktor didapat, maka akan

dikonversikan ke dalam empat kategori.

Data tabel distribusi pengkategorian Faktor-faktor akademik pendukung

mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 5. Distribusi Pengkategorian Data Faktor-Faktor Akademik Mahasiswa

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (168+42) = 105

SD Ideal = 1 6 x (168-42) = 21

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor-faktor akademik pendukung

mahasiswa di atas, angkatan 2010, 2011 dan 2012 dari Kampus Jogja yaitu sebanyak

79 responden (39.70%) menyatakan Sangat Tinggi, 118 responden (59.30%)

menyatakan Tinggi, 2 responden (1.01%) menyatakan Rendah, dan 0 responden

(0.00%) menyatakan Sangat Rendah. Apabila dilihat dari frekuensi tiap kategori,

terlihat bahwa faktor-faktor akademik pendukung mahasiswa adalah dominan tinggi.

Rerata 133,44 pada kategori “Tinggi”.

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 136.50 79 39.70%
2. Tinggi 105 ≤ X< 136.50 118 59.30%
3. Rendah 73.50 ≤ X< 105 2 1.01%
4. Sangat Rendah 73.50 > X 0 0.00%
Jumlah 199 100%
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Untuk memperjelas selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk diagram batang

berikut:

Gambar 2. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor-Faktor Akademik
Pendukung Mahasiswa

Faktor-faktor akademik pendukung mahasiswa (X) terdiri atas lima faktor, yaitu

faktor kurikulum, faktor Dosen, faktor  mahasiswa, faktor Layanan akademik , dan

faktor Sarana dan prasarana . Deskripsi faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai

berikut:

a. Faktor Kurikulum (X1)

Dari hasil penelitian didapatkan faktor kurikulum diukur dengan angket

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

kurikulum diketahui bahwa masing-masing secara berurutan memperoleh nilai

maksimum sebesar 19.00, nilai minimum 8.00, rerata diperoleh sebesar 15.33,

median 16.00, modus 15.00 serta standar deviasi (SD) 2.30.

Setelah data faktor kurikulum telah didapat, maka akan dikonversikan ke

dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel pengkategorian data mengenai

faktor kurikulum.
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maksimum sebesar 19.00, nilai minimum 8.00, rerata diperoleh sebesar 15.33,
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faktor kurikulum.
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Tabel 6. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Kurikulum.

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (20+5) = 12.50

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

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor kurikulum Kampus

Yogja masing-masing secara berurutan yaitu sebanyak 58 responden (29.15%)

menyatakan Sangat Tinggi, 122 responden (61.31%) menyatakan Tinggi, 16

responden (8.04%) menyatakan Rendah, dan 3 responden (1.51%) menyatakan

Sangat Rendah. Rerata 15,33 pada kategori “Tinggi”. Untuk memperjelas tabel

pengkategorian data faktor kurikulum di atas, selanjutnya akan disajikan ke

dalam bentuk diagram batang berikut:

Gambar 3. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Kurikulum.

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 16.25 58 29.15%

2. Tinggi 12.50 ≤ X< 16.25 122 61.31%

3. Rendah 8.75≤ X< 112.50 16 8.04%

4. Sangat Rendah 8.75 > X 3 1.51%

Jumlah 199 100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

pe
rs

en
ta

se

xxxviii

Tabel 6. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Kurikulum.
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b. Faktor Dosen (X2)

Dari hasil penelitian didapatkan faktor Dosen diukur dengan angket

berjumlah 12 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data yang diperoleh dari faktor Dosen

diketahui memperoleh nilai maksimum 46.00, nilai minimum 26.00, rerata

diperoleh sebesar 39.33, median 40.00, modus 39.00, serta standar deviasi (SD)

3.97.

Setelah data faktor Dosen telah didapat, maka akan dikonversikan ke dalam

empat kategori. Berikut ini adalah tabel pengkategorian data mengenai faktor

Dosen.

Tabel 7. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Dosen.

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (48+12) = 30

SD Ideal = 1 6 x (48-12) = 6

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor Dosen di  Kampus

Yogya yaitu sebanyak 131 responden (65.83%) menyatakan Sangat Tinggi, 66

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

Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan Sangat Rendah. Rerata 39,33

yaitu kategori “Tinggi Sekali”.

No. Kategori Interval Frek. %
1 Sangat Tinggi X ≥ 39 131 65.83%

2 Tinggi 30 ≤ X< 39 66 33.17%

3 Rendah 21 ≤ X< 30 2 1.01%

4 Sangat Rendah 21 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%
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Untuk memperjelas tabel pengkategorian data faktor Dosen selanjutnya

disajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut:

Gambar 4. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Dosen.

c. Faktor mahasiswa (X3)

Dari hasil penelitian didapatkan faktor mahasiswa di Kampus Yogya diukur

dengan angket berjumlah 8 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data yang diperoleh dari

faktor mahasiswa diketahui bahwa masing-masing secara berurutan memperoleh

nilai maksimum 31.00, nilai minimum 14.00, rerata diperoleh sebesar 22.74,

median 23.00, modus 25.00, serta standar deviasi (SD) 3.94. Setelah data faktor

mahasiswa telah didapat, maka akan dikonversikan ke dalam empat kategori.

Berikut ini adalah tabel pengkategorian data mengenai faktor mahasiswa.

Tabel 8.Distribusi Pengkategorian Data Faktor mahasiswa.

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 26 55 27.64%

2. Tinggi 20 ≤ X< 26 98 49.25%

3. Rendah 14≤ X< 20 46 23.12%

4. Sangat Rendah 14 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%
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Untuk memperjelas tabel pengkategorian data faktor Dosen selanjutnya

disajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut:

Gambar 4. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Dosen.
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Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (32+8) = 20

SD Ideal = 1 6 x (32-8) = 4
Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor Mahasiswa di atas,

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

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

responden (23.12%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan

Sangat Rendah. Rerata 22,74 pada kategori “Tinggi” Untuk memperjelas tabel

pengkategorian data faktor mahasiswa di atas, selanjutnya akan disajikan ke

dalam bentuk diagram batang berikut:

Gambar 5. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor mahasiswa.

d. Faktor Layanan akademik (X4)

Dari hasil penelitian didapatkan Faktor Layanan akademik diukur dengan

angket berjumlah 7 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data yang diperoleh dari Faktor

Layanan akademik diketahui bahwa masing-masing secara berurutan

memperoleh nilai maksimum sebesar 26.00, nilai minimum 16.00, rerata

diperoleh sebesar 22.85, median 24.00, modus 26.00, serta standar deviasi (SD)

3.16. Setelah data Faktor Layanan akademik telah didapat, maka akan

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel pengkategorian

data mengenai faktor Layanan akademik.
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menyatakan Sangat Tinggi, 98 responden (49.25%) menyatakan Tinggi, 46

responden (23.12%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan

Sangat Rendah. Rerata 22,74 pada kategori “Tinggi” Untuk memperjelas tabel

pengkategorian data faktor mahasiswa di atas, selanjutnya akan disajikan ke

dalam bentuk diagram batang berikut:

Gambar 5. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor mahasiswa.
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responden (23.12%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan

Sangat Rendah. Rerata 22,74 pada kategori “Tinggi” Untuk memperjelas tabel

pengkategorian data faktor mahasiswa di atas, selanjutnya akan disajikan ke

dalam bentuk diagram batang berikut:
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data mengenai faktor Layanan akademik.
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Tabel 9. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Layanan akademik.
No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 22.75 121 60.80%

2. Tinggi 17.50 ≤ X< 22.75 59 29.65%

3. Rendah 12.25 ≤ X< 17.50 19 9.55%

4. Sangat Rendah 12.25 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (28+7) = 17.50

SD Ideal = 1 6 x (28-7) = 3.5

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian Faktor Layanan akademik di

Kampus Yogya masing-masing secara berurutan tampak bahwa 121 (60.80%)

menyatakan Sangat Tinggi, 59 responden (29.80%) menyatakan Tinggi, 19

responden (9..55%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan

Sangat Rendah. Rerata 22,85 pada kategori “sangat Tinggi” Untuk memperjelas

tabel pengkategorian di atas, selanjutnya disajikan sebagai berikut

Gambar 6. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Layanan
akademik
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menyatakan Sangat Tinggi, 59 responden (29.80%) menyatakan Tinggi, 19

responden (9..55%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan

Sangat Rendah. Rerata 22,85 pada kategori “sangat Tinggi” Untuk memperjelas

tabel pengkategorian di atas, selanjutnya disajikan sebagai berikut
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Tabel 9. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Layanan akademik.
No Kategori Interval Frek %
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Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian Faktor Layanan akademik di

Kampus Yogya masing-masing secara berurutan tampak bahwa 121 (60.80%)

menyatakan Sangat Tinggi, 59 responden (29.80%) menyatakan Tinggi, 19

responden (9..55%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%) menyatakan

Sangat Rendah. Rerata 22,85 pada kategori “sangat Tinggi” Untuk memperjelas

tabel pengkategorian di atas, selanjutnya disajikan sebagai berikut

Gambar 6. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Layanan
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e. Faktor Sarana dan prasarana (X5)

Dari hasil penelitian didapatkan Faktor Sarana dan prasarana diukur

dengan angket berjumlah 10 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data yang diperoleh dari

faktor mahasiswa diketahui bahwa masing-masing secara berurutan memperoleh

nilai maksimum 38.00, nilai minimum 24.00, rerata diperoleh sebesar 33.19,

median 35.00, modus 38.00, serta standar deviasi (SD) 4.46. Setelah data Faktor

Sarana dan prasarana telah didapat, maka akan dikonversikan ke dalam empat

kategori. Berikut ini adalah tabel pengkategorian data mengenai faktor Sarana

dan prasarana.

Tabel 10. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Sarana dan prasarana.
No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 32.50 125 62.81%

2. Tinggi 25.00 ≤ X< 32.50 55 27.64%

3. Rendah 17.50 ≤ X< 25.00 19 9.55%

4. Sangat Rendah 17.50 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (40+10) = 25

SD Ideal = 1 6 x (40-10) = 5

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian Faktor Sarana dan prasarana

di Kampus Yogya masing-masing secara berurutan tampak 125 responden

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

Tinggi, 19 responden (9.55%) menyatakan Rendah dan 0 responden (0.00%)

menyatakan Sangat Rendah. Rerata 33.19 pada kategori “Sangat Tinggi”. Untuk

memperjelas tabel pengkategorian data faktor mahasiswa di atas, selanjutnya

akan disajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut:
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Gambar 7. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Sarana dan
prasarana

3. Faktor-Faktor Non-Akademik Pendukung Mahasiswa

Identifikasi faktor-faktor non-akademik pendukung mahasiswa dalam

mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY di Kampus Yogya  masing-

masing secara berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 153.00, nilai

minimum 95.00, rerata diperoleh sebesar 133,41 median 134.00, modus 134.00,

serta standar deviasi (SD) 9.49. Data yang diperoleh di dalam penelitian ini

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

dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY. Setelah data faktor

faktor didapat, maka akan dikonversikan ke dalam empat kategori.

Data tabel distribusi pengkategorian Faktor non-akademik pendukung

mahasiswa (X) sebagai berikut:

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

pe
rs

en
ta

se

xliv

Gambar 7. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Sarana dan
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Gambar 7. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Sarana dan
prasarana
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serta standar deviasi (SD) 9.49. Data yang diperoleh di dalam penelitian ini

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

dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY. Setelah data faktor
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Tabel 11. Distribusi Pengkategorian Data Faktor-Faktor Non-Akademik
Pendukung Mahasiswa

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (168+42) = 105

SD Ideal = 1 6 x (168-42) = 21

Distribusi pengkategorian faktor-faktor non-akademik pendukung

mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di prodi PGSD Penjas FIK UNY di

Kampus Yogya  masing-masing secara berurutan yaitu sebanyak 79 responden

(39.70%) menyatakan Sangat Tinggi, 113 responden (56.78%) menyatakan

Tinggi, 7 responden (3.52%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%)

menyatakan Sangat Rendah. Rerata 133,41 pada kategori “Tinggi”.

Untuk memperjelas tabel pengkategorian data tersebut, selanjutnya akan

disajikan ke dalam bentuk diagram batang berikut:

Gambar 8. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor-Faktor Non-
Akademik Pendukung Mahasiswa (X)

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 136.5 79 39.70%

2. Tinggi 105 ≤ X< 136.5 113 56.78%

3. Rendah 73.5 ≤ X< 105 7 3.52%

4. Sangat Rendah 73.5 ≥  X 0 0.00%

Jumlah 199 100%
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Faktor-faktor non-akademik pendukung mahasiswa (X) terdiri atas

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

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

faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga (X6)

Dari hasil penelitian didapatkan faktor keluarga di Kampus Yogya

Data yang diperoleh dari faktor keluarga diketahui bahwa masing-masing

secara berurutan memperoleh nilai maksimum sebesar 30.00, nilai

minimum 17.00, rerata diperoleh sebesar 25.68, median 26.00, modus

27.00,  serta standar deviasi (SD) 2.91.

Setelah data faktor keluarga telah didapat, maka akan

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel

pengkategorian data mengenai faktor keluarga.

Tabel 12. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Keluarga.

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (32+8) = 20

SD Ideal = 1 6 x (32-8) = 4

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor keluarga di

Kampus Yogya  masing-masing secara berurutan yaitu sebanyak 126

responden (63.32%) menyatakan “Sangat Tinggi”, 57 responden (28.64%)

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat  Tinggi X ≥ 26.00 126 63.32%

2. Tinggi 20 ≤ X< 26.00 57 28.64%

3. Rendah 14 ≤ X< 20 16 8.04%

4. Sangat Rendah 14 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%
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menyatakan “Tinggi”, 16 responden (8.04%) menyatakan “Rendah”, dan 0

responden (0.00%) menyatakan “Sangat Rendah”. Rerata 25,68 pada

kategori “Sangat Tinggi”. Untuk memperjelas tabel pengkategorian data

faktor keluarga di atas, selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk

diagram batang berikut:

Gambar 9. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor
Keluarga.

b. Faktor Masyarakat (X7)

Dari hasil penelitian didapatkan faktor masyarakat di Kampus Yogya

diukur dengan angket berjumlah 7 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data yang

diperoleh dari faktor masyarakat diketahui bahwa secara berurutan

memperoleh nilai maksimum 27.00, nilai minimum 15.00, rerata diperoleh

sebesar 23.09, median 24.00, modus 26.00, serta standar deviasi (SD) 2.76.

Setelah data faktor masyarakat telah didapat, maka akan

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel

pengkategorian data mengenai faktor masyarakat.
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faktor keluarga di atas, selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk

diagram batang berikut:

Gambar 9. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor
Keluarga.
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diperoleh dari faktor masyarakat diketahui bahwa secara berurutan

memperoleh nilai maksimum 27.00, nilai minimum 15.00, rerata diperoleh

sebesar 23.09, median 24.00, modus 26.00, serta standar deviasi (SD) 2.76.

Setelah data faktor masyarakat telah didapat, maka akan

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel

pengkategorian data mengenai faktor masyarakat.
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Tabel 13. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Masyarakat.

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 22.75 125 62.81%

2. Tinggi 17.5 ≤ X< 22.75 62 31.16%

3. Rendah 12.25 ≤ X< 17.5 12 6.03%

4. Sangat Rendah 12.25 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (28+7) = 17,50

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

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor masyarakat di

Kampus Jogja  masing-masing secara berurutan yaitu sebanyak 125

responden (62.81%) menyatakan Sangat Tinggi, 62 responden (31.16%)

menyatakan Tinggi, 12 responden (6.03%) menyatakan Rendah dan 0

responden (0.00%) menyatakan Sangat Rendah. Rerata 23,09 pada kategori

“Sangat Tinggi”. Untuk memperjelas tabel pengkategorian data faktor

masyarakat di atas, selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk diagram

batang berikut:

Gambar 10. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor
masyarakat.
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c. Faktor Lingkungan Kampus (X8)

Dari hasil penelitian didapatkan faktor lingkungan kampus di Kampus

Yogya diukur dengan angket berjumlah 8 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data

yang diperoleh dari faktor lingkungan kampus diketahui bahwa masing-

masing secara berurutan memperoleh nilai maksimum 32.00, nilai minimum

9.00, rerata diperoleh sebesar 21.90, median 23.00, modus 27.00, serta

standar deviasi (SD) 5.27. Setelah data faktor lingkungan kampus telah

didapat, maka akan dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini

adalah tabel pengkategorian data mengenai faktor lingkungan kampus.

Tabel 14. Distribusi Pengkategorian Data Faktor lingkungan kampus

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 26 61 30.65%

2. Tinggi 20 ≤ X< 26 77 38.69%

3. Rendah 14 ≤ X< 20 45 22.61%

4. Sangat Rendah 14 > X 16 8.04%

Jumlah 199 100%

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (32+8) = 20

SD Ideal = 1 6x (32-8) = 4

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian faktor lingkungan

kampus di atas, Angkatan 2010, 2011 dan 2012 dari Kampus Jogja  masing-

masing secara berurutan tampak bahwa 61 responden (30.65%) menyatakan

Sangat Tinggi, 77 responden (38.69%) menyatakan Tinggi, 45 responden

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

Sangat rendah. Rerata 21,90 pada kategori “Tinggi”). Untuk
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memperjelas tabel pengkategorian di atas, selanjutnya akan disajikan ke

dalam bentuk diagram batang berikut:

Gambar 11. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor
lingkungan kampus.
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Tabel 15. Distribusi Pengkategorian Data Faktor tempat tinggal.

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 26 124 62.31%

2. Tinggi 20 ≤ X< 26 73 36.68%

3. Rendah 14≤ X< 20 2 1.01%

4. Sangat Rendah 14 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%

Diketahui:
Mean Ideal = 1 2 x (32+8) = 20

SD Ideal =1 6 x (32-8) = 4

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian Faktor tempat tinggal di

Kampus Jogja  masing-masing secara berurutan tampak bahwa 124

responden (62.31%) menyatakan Sangat Tnggi, 73 (36.68%) menyatakan

Tinggi, 2 responden (1.01%) menyatakan Rendah, dan 0 responden (0.00%)

menyatakan Sangat Rendah. Rerata 26,25 pada kategori “Sangat Tinggi”

Untuk memperjelas tabel pengkategorian faktor tempat tinggal di

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

Gambar 12. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor tempat
tinggal

e. Faktor Sosial Budaya (X10)
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Dari hasil penelitian didapatkan Faktor Sosial Budaya diukur dengan

angket berjumlah 11 butir dengan skor 1 s.d. 4. Data yang diperoleh dari

faktor sosial budaya diketahui bahwa masing-masing secara berurutan

memperoleh nilai maksimum 42.00, nilai minimum 26.00, rerata diperoleh

sebesar 36.48, median 37.00, modus 42.00, serta standar deviasi (SD) 4.50.

Setelah data Faktor Sosial Budaya telah didapat, maka akan

dikonversikan ke dalam empat kategori. Berikut ini adalah tabel

pengkategorian data faktor Sosial Budaya.

Tabel 16. Distribusi Pengkategorian Data Faktor Sosial Budaya.

Diketahui:
Mean Ideal= 1 2 x (44+11) = 22.50

SD Ideal = 1 6 x (44-11) = 5.5

Berdasarkan tabel distribusi pengkategorian Faktor Sosial Budaya di

Kampus Yogya  masing-masing secara berurutan tampak bahwa 171

responden (85.93%) menyatakan Sangat Tinggi, 28 responden  (14.07%)

menyatakan Tinggi, 0 responden (0.00%)  menyatakan Rendah, dan 0

responden (0.00%,) menyatakan Sangat Rendah. Rerata 36,48 pada kategori

“Sangat Tinggi”. Untuk memperjelas tabel pengkategorian data faktor

lingkungan kampus di atas, selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk

diagram batang berikut:

No Kategori Interval Frek %
1. Sangat Tinggi X ≥ 30.75 171 85.93%

2. Tinggi 22.50 ≤ X< 30.75 28 14.07%

3. Rendah 14.25 ≤ X< 22.50 0 0.00%

4. Sangat Rendah 14.25 > X 0 0.00%

Jumlah 199 100%
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Gambar 13. Diagram Batang Pengkategorian Data Faktor Sosial
Budaya

D. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung mahasiswa dalam

mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas FIK UNY kampus Yogyakarta tahun 3013

meliputi:

1. Faktor Akademik dan Non-Akademik secara keseluruhan.

Sebagian besar mahasiswa PGSD Penjas menyatakan bahwa Faktor Akademik

dan Non-Akademik  dalam mengikuti studi d FIK UNY Kampus Yogyakarta

adalah “Tinggi” yaitu 118 (59,30%), sedangkan Rerata diperoleh 226,84 masuk

dalam kategori “Tinggi”. Itu berarti bahwa menurut mahasiswa PGSD Penjas,

FIK UNY secara keseluruhan yaitu faktor Akademik maupun faktor Non-

Akademik dukungannya untuk studi mereka tinggi, sehingga menurut mereka

secara akademik dan non-akademik sebagian besar tidak ada masalah, namun

masih perlu ditingkatkan.

2. Faktor Akademik.

Sebagian besar mahasiswa PGSD Penjas menyatakan bahwa tingkat

dukungan untuk Faktor Akademik dalam mengikuti studi di UNY Kampus

Yogyakarta adalah “Tinggi” yaitu 118 mahasiswa (59,33%) dan rerata diperoleh

133,44 masuk pada kategori “Tinggi”. Sedangkan Faktor Akademik terdiri atas:
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a. Faktor Kurikulum, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa untuk

kurikulum, tingkat dukungannya “Tinggi” yaitu 122 mahasiswa (61,31%)

dan  rerata diperoleh 133,44 masuk dalam kategori “Tinggi”. Hal yang

demikian dapat diartikan bahwa mahasiswa PGSD Penjas  sudah memahami

benar kurikulum yang berlaku, serta sosialisasi terhadap kurikulum PGSD

Penjas sudah berhasil dengan baik, namun tetap masih perlu ditingkatkan lagi

dan masing-masing mahasiswa diharapkan memiliki buku kurikulum untuk

Prodi PGSD Penjas yang berlaku.

b. Faktor Dosen, sebagian besar mahasiswa menyatakan tingkat dukungan

dosen “Sangat Tinggi” yaitu sebanyak 131 mahasiswa (65,83%). Dan rerata

diperoleh 39,33 masuk kategori “Tinggi Sekali”. Hal yang demikian dapat

diartikan bahwa Faktor Dosen sangat mendukung dalam mengikuti

pendidikan di Prodi PGSD Penjas Kampus Yogyakarta karena jika ditinjau

dari kehadiran dosen dalam memberikan perkuliahan, para dosen  rajin hadir

dan memberikan kuliah, dosen menggunakan metode yang tepat untuk

memberikan kuliah, dosen juga menguasai materi kuliah sesuai dengan

bidang keahliannya karena dosen mengajar sesuai dengan bidang

keahliannya, hubungan dosen dengan mahasiswa baik, serta dosen

pembimbing akademik dapat maksimal dalam membimbing.

c. Faktor Mahasiswa, sebagian besar mahasiswa yaitu 98 (49,25%) menyatakan

bahwa mahasiswa sendiri dukungannya “Tinggi” masing-masing individu

mahasiswa mempunyai motivasi yang kuat untuk mendukung dalam

mengikuti pelaksanaan pendidikan di Prodi PGSD Penjas Kampus

Yogyakarta. Hali ini ditunjukkan dengan kehadiran mahasiswa dalam

mengikuti perkuliahan baik, mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas yang
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diberikan oleh dosen, mahasiswa berusaha memiliki buku/diktat wajib mata

kuliah, serta mahasiswa rajin meningkatkan keterampilan olahraga di luar

jam perkuliahan. Mahasiswa juga menyadari kalau prodi Penjas memang

menjadi pilihannya.

d. Faktor Layanan Akademik, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa

tingkat dukungan layanan akademik “Sangat Tinggi” yaitu sebanyak 121

mahasiswa (60,80%) dengan rerata diperoleh 22,85 masuk kategori “Sangat

Tinggi”. Hal ini dapat diartikan bahwa Faktor Layanan Akademik sangat

mendukung mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di Prodi PGSD Penjas

Kampus Yogyakarta, karena keberadaan tugas layanan akademik pada saat

jam kerja kebanyakan selalu siap di tempatnya masing-masing, sehingga

setiap saat mahasiswa butuh layanannya petugas akademik selalu berada di

tempatnya. Selain itu juga kemampuan petugas layanan akademik baik, serta

akses data melalui internet lancar.

e. Faktor Sarana dan Prasarana, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa

tingkat dukungan sarana dan prasarana “Sangat Tinggi” mencapai 125

mahasiswa (62,81%) dengan rerata diperoleh 33,19 masuk kategori “Sangat

Tinggi”. Hal ini disebabkan karena kebersihan, kenyamanan, kelengkapan

ruang kuliah teori cukup representatif, lapangan untuk kuliah praktik juga

cukup baik, serta laboratorium yang dimiliki FIK UNY Kampus Yogyakarta

cukup lengkap. Namun tetap juga masih perlu ditingkatkan terutama untuk

perawatan dan kebersihannya.

3. Faktor Non- Akademik.

Sebagian besar mahasiswa PGSD Penjas menyatakan bahwa tingkat dukungan

untuk Faktor Non-Akademik dalam mengikuti studi di UNY Kampus
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Yogyakarta adalah “Tinggi” yaitu 113 mahasiswa (56.78%) dan rerata diperoleh

133,41 masuk kategori “Tinggi”. Sedangkan Faktor Non-Akademik terdiri atas:

a. Faktor Keluarga, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa tingkat

dukungan keluarga “Sangat Tinggi” mencapai 126 mahasiswa (63,32%)

dengan rerata 25,68 masuk kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini disebabkan

karena  mahasiswa memang mendapatkan dukungan dari keluarganya untuk

menempuh pendidikan di Prodi PGSD Penjas Kampus Yogyakarta, keluarga

juga sangat mendukung kegiatan mahasiswa di kampus, serta orang tua

kebanyakan memonitoring perkembangan kuliah anaknya sebagai mahasiswa

di Program Studi PGSD Penjas FIK UNY.

b. Faktor Masyarakat, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa tingkat

dukungan masyarakat “Sangat Tinggi” mencapai 125 mahasiswa (62,81%)

dengan rerata 23,09 masuk kateori “Sangat Tinggi”. Hal ini dikarenakan

mahasiswa dapat behubungan atau bersosialisasi dengan masyarakat dimana

dia tinggal, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di

masyarakat sekitar, serta masyarakat sangat peduli terhadap keberadaan

mahasiswa walaupun sebagian besar merupakan anak kost, sehingga

masyarakat amat mendukung bagi mahasiswa.

c. Faktor Lingkungan Kampus, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa

tingkat dukungan lingkungan kampus “Tinggi” mencapai 77 mahasiswa

(38,69%) dan rerata 21,90 masuk kategori “Tinggi”. Hal yang demikian

dikarenakan kampus FIK UNY berada di dalam kota Yogyakarta dimana

merupakan kota pelajar, sehingga lingkungan kampus FIK UNY sangat

kondusif untuk kehidupam mahasiswa dalam menuntut ilmu. Selain kuliah
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mahasiswa juga dapat dengan mudah belajar bersama atau kelompok, diskusi

dengan sesama mahasiswa dari prodi, jurusan, bahkan lain fakultas.

d. Faktor Tempat Tinggal, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa tempat

tinggal bagi mahasiswa tingkat dukungannya “Sangat Tinggi” mencapai 124

mahasiswa (62.31%) dan rerata diperoleh 26,25 masuk kategori “Sangat

Tinggi”. Hal ini desebabkan karena mahasiswa banyak yang kost dekat

dengan kampus sehingga perjalanan ke tempat kuliah cukup dekat, termasuk

tempat tinggal di dalam kota sehingga segala kebutuhan untuk keperluan

kuliah dan kehidupan sehari-hari mudah didapat.

e. Faktor Sosial Budaya, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa sosial

budaya tingkat dukungannya “Sangat Tinggi” mencapai 171 mahasiswa

(85.43%) dan rerata diperoleh 36,48 masuk kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini

disebabkan karena di kampus Yogyakarta kebiasaan dan tata tertib sangat

mendukung mahasiswa dalam pembentukan karakter, seperti cara berpakaian

untuk kuliah teori maupun praktik diatur sehingga tertib namun tidak

memberatkan mahasiswa, setiap akan mulai dan akhir perkuliahan selalu

berdoa, tidak membedakan asal mahasiswa dari mana, hubungan

kekeluargaan dengan sesama mahasiswa, petugas dan dosen baik, serta

kesadaran untuk tidak merokok di kampus cukup tinggi. Yogyakarta juga

merupakan kota budaya, sehingga budaya akan memberi warna dalam

kehidupan mahasiswa.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan dalam batas-batas penelitian ini, dapat ditarik

kesimpulan bahwa faktor-faktor pendukung mahasiswa Prodi PGSD Penjas mengikuti

pendidikan di FIK UNY Kampus Yogyakarta tahun 2013 adalah:

1. Faktor Akademik dan Non-Akademik secara keseluruhan paling banyak

dukungannya “Tinggi” mencapai 59,30% dengan rerata 226,84 masuk kategori

“Tinggi”.

2. Faktor Akademik secara keseluruhan paling banyak dukungannya “Tinggi” mencapai

59,33% dengan rerata 133,44 masuk kategori “Tinggi”.

Faktor Akademik meliputi:

a. Kurikulum, dukungannya “Tinggi” (61,31%).

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

c. Mahasiswa, dukungannya “Tinggi” (49,25%).

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

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

3. Faktor Non-Akademik secara keseluruhan paling banyak dukungannya “Tinggi”

mencapai 56,78% dengan rerata 133,41 masuk kategori “Tinggi”.

Faktor Non-Akademik meliputi:

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

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

c. Lingkungan Kampus, dukungannya “Tinggi” (38,69%).

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

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

Kendatipun peneliti telah berhasil mengungkap faktor-faktor pendukung

mahasiswa PGSD Penjas mengikuti Pendidikan di FIK UNY Kampus Yogyakarta tahun

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

dikemukakan di sini antara lain:

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

dilakukan secara objektif atau tidak, walaupun mereka sudah diberi tahu kalau angket

tersebut tidak akan mempengaruhi nilai.

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

yang angkatan 2013 masih baru serta yang angkatan  sebelumnya sudah sulit untuk

ditemukan.

3. Penelitian ini tidak melibatkan mahasiswa PKS Penjas yang ada Di PGSD Penjas.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi praktis bagi lembaga yaitu Prodi PGSD

Penjas dan FIK UNY, bahwa selama ini penyelenggaraan faktor akademik masih banyak

kekurangannya dan faktor non-akademik sudah baik, namun masih harus selalu

ditingkatkan. Masih ada beberapa indikator yang tingkat dukungannya rendah yaitu

faktor kurikulum, faktor layanan akademik, faktor keluarga, lingkungan kampus dan

tempat tinggal. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian agar kedepannya dapat

dilakukan pembenahan.
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D. Saran-Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut di atas, tim peneliti menyarankan

bahwa:

1. Sosialisasi terhadap kurikulum bagi mahasiswa Prodi PGSD penjas perlu ditingkatkan

dengan cara masing-masing mahasiswa diwajibkan mempunyai buku kurikulum

PGSD Penjas.

2. Perlu adanya sarana dan prasarana di dalam kampus yang cukup untuk pelaksanaan

proses pembelajaran praktik lapangan sesuai dengan kerakteristik semua matakuliah.
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