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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi 

negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang 

dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. Pendidikan Teknologi Agroindustri adalah salah satu Program Studi di 

Universitas Pendidikan Indonesia. Visi dan misi Program Studi Pendidikan 

Teknologi Agroindustri yaitu untuk menghasilkan lulusan calon pendidik 

profesional, yang tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi guru, tetapi juga sebagai 

instruktur dan calon peneliti profesional yang mampu berkiprah di tingkat nasional 

maupun global serta mengaplikasikan teknologi agroindustri menjadi suatu peluang 

wirausaha. Pada konteks pendidikan, keberhasilan itu didasarkan pada standar 

kelulusan, kemudian dikenal dengan istilah output (Raharjo, 2014). 

Menurut pedoman dan prosedur penyelesaian studi prodi Pendidikan Teknologi 

Agoindustri (2016), masa studi dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester atau 4 

tahun proses perkuliahan berlangsung. Pada prodi ini mahasiswa tingkat akhir 

(semester 6, 7 dan 8) harus terlebih dahulu menyelesaikan beberapa syarat sebelum 

memperoleh gelar sarjana pendidikan yaitu Praktek Industri (PI), Kuliah Kerja Nyata 

(KKN), Program Pengalaman Lapangan (PPL), Skripsi dan  Riset Agroindustri (RA). 

Riset Agroindustri (RA) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang termasuk 

dalam kategori Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKK Prodi) dengan bobot 4 

SKS. Mata kuliah ini diharapkan dapat mendukung Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) dari lulusan Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri dimana 

lulusan diharapkan dapat mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif di bidang 

teknologi pengolahan hasil pertanian dan mengaplikasikannya dalam kegiatan yang 

berguna bagi masyarakat. Visi dari mata kuliah ini, meningkatkan salah satu 

kompetensi mahasiswa dalam bidang teknologi agroindustri yaitu menjadikan 

mahasiswa sebagai subjek belajar yang aktif dan berkembang, menggali potensi diri, 
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mengembangkan minat dan bakatnya dalam wujud aksi nyata yang terampil melalui 

karya-karya inovatif di bidang agroindustri. Indikator pencapaian perkuliahan ini 

adalah mahasiswa mampu menulis karya tulis ilmiah dengan analisis berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan selama pelaksanaan riset (Pedoman Umum Riset 

Agroindustri, 2016).  

Berdasarkan dokumentasi program studi Pendidikan Teknologi Agroindustri 

adanya jumlah mahasiswa yang menyelesaikan Riset Agroindustri lebih dari 1 

semester pada tiap angkatan 2012, 2013 dan 2014. Tabel jumlah mahasiswa yang 

menyelesaikan Riset Agroindustri lebih dari 1 semester dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 

Persentase Mahasiswa Menyelesaikan RA Lebih dari 1 Semester 

No Angkatan Total 

Jumlah 

Mahasiswa 

Jumlah 

Mahasiswa 

yang telah 

Selesai  RA 

Jumlah 

Mahasiswa 

Selesai RA 

Lebih Dari 1 

Semester 

Persentase

Jumlah 

Mahasiswa 

Selesai RA 

Lebih Dari 

1 Semester 

1 2012 32 29 19 65, 52% 

2 2013 51 41 20 48,78 % 

3 2014 50 26 15 57,69 % 

 

Pada tabel diatas, dapat dilihat persentase jumlah mahasiswa menyelesaikan RA 

lebih dari satu semester mencapai lebih dari 50 % pada angkatan 2012 dan 2014, 

sedangkan pada angkatan 2013 hampir mendekati 50 %. Persentase ini cukup besar 

dan dirasa perlu untuk mengetahui penyebab mahasiswa lama dalam penyelesaian 

RA. Secara umum mahasiswa yang menyelesaikan Riset Agroindustri lebih dari 1 

semester dimungkinkan memiliki hambatan. Survei dengan menggunakan angket 

telah dilakukan kepada beberapa mahasiswa mengenai hambatan yang dihadapi 

dalam penyelesaian mata kuliah Riset Agroindustri. Berdasarkan survei, diketahui 

bahwa ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penyelesaian mata kuliah 

Riset Agroindustri diantaranya adalah faktor internal meliputi intelegensi, minat, 

motivasi, kesehatan, dan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, fasilitas 

prodi, dan bimbingan.  
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Ada beberapa cara atau strategi dalam penanganan masalah hambatan 

penyelesaian tugas akhir/ skripsi salah satunya yaitu strategi coping. Strategi coping 

merupakan suatu proses individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi 

stress yang menekan akibat masalah yang sedang dihadapinya, dengan cara 

melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam 

dirinya (Mu’tadin, 2002). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nugraha (2013) didapatkan bahwa 

strategi yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya pada saat menyusun tugas akhir 

skripsi menggunakan strategi coping. Kemudian penelitian yang dilakukan Bakhtiar 

dan Asriani (2015) menyatakan bahwa strategi coping efektif dalam meningkatkan 

pengelolaan stres siswa di SMA Negeri 1 Barru. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian mengenai “faktor-faktor 

penghambat penyelesaian Riset Agroindustri dan rencana penanganannya.”
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor dominan penghambat penyelesaian Riset Agroindustri 

mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI ? 

2. Bagaimanakah rencana penanganan permasalahan penghambat penyelesaian 

Riset Agroindustri dengan menggunakan strategi coping? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui faktor dominan penghambat penyelesaian Riset Agroindustri 

mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI. 

2. Mengetahui rencana penanganan permasalahan penyelesaian Riset 

Agroindustri dengan menggunakan strategi coping. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya: 

1. Kajian untuk meminimalisir penghambat penyelesaian Riset Agroindustri pada 

pelaksanaan mata kuliah Riset Agroindustri di Program Studi Pendidikan 

Teknologi Agroindustri. 

2. Rekomendasi bagi tim manajemen Program Studi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri guna meningkatkan kualitas pelaksanaan mata kuliah Riset 

Agroindustri dalam hal ketepatan waktu menyelesaikan RA. 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

Laporan skripsi ini terdiri dari 5 bab utama, yaitu : 

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi penelitian. 

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi mengenai teori dan penelitian terdahulu 

yang akan digunakan peneliti untuk mendasari dan menguatkan hasil 

temuan penelitian.  
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BAB III Metodologi Penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang bersifat 

prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui 

bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya, instrumen yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-

langkah analisis data yang disajikan. 

BAB IV  Temuan dan Pembahasan. Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni 

temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan 

berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan 

permasalahan penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V :  Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian 

tersebut. 

 


