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ABSTRAK 

 

Fatah, Abdul. 2021. Hambatan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tugas 

Akhir/Skripsi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Konsentrasi Fikih Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin Angkatan 2017). Skripsi, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (1) Dr. Dina 

Hermina, M. Pd. (2) Dr. Siti Aisyah, M. Ag. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari banyaknya mahasiswa yang mengalami 

kendala dalam mengerjakan tugas akhir/skripsi. Kendala tersebut apabila tidak 

disikapi dengan tepat maka akan membuat mahasiswa mengalami keterlambatan 

lulus kuliah  (wisuda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala 

atau hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi serta langkah atau kiat-

kiat mengatasi hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi tersebut. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan  

menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 12 

mahasiswa Konsentrasi Fikih Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 

2017 serta Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sedangkan objek 

dalam penelitian ini adalah hambatan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 

akhir/skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang 

digunakan adalah koleksi data, editing, pengkasifikasian data dan interpretasi. 

 

Dari hasil penelitian ini diperoleh: (1) Hambatan dalam menyelesaikan 

tugas akhir/skripsi berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Hambatan yang berasal dari faktor internal adalah permasalahan 

metodologi penelitian baik pemilihan judul, latar belakang maupun landasan teori, 

kemudian permasalahan teknik penulisan serta karakteristik mahasiswa itu sendiri 

dan permasalahan kesehatan. Adapun hambatan yang berasal dari faktor eksternal 

adalah permasalahan pada saat proses bimbingan, proses pengerjaan skripsi, 

referensi, adanya bencana dan faktor lain-lain. (2) Kiat yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi diantaranya 

membangkitkan mood, kemudian mengembalikan kesegaran otak dengan istirahat 

ataupun tidur, lalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan teratur dan tidak 

begadang. Kiat lainya yaitu melakukan diskusi dengan teman-teman, menambah 

wawasan tentang teknik kepenulisan baik melalui buku maupun video, serta 

mengganti judul penelitian. 

 

  


