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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Instrumen dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

menyebarkan AUM Umum Format 1 kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang terdiri dari lima program studi yaitu 

SI Bimbingan Penyuluhan Islam, SI Komunikasi Penyiaran Islam, SI Jurnalistik, SI 

Manajemen Dakwah, SI Pengembangan Masyarakat Islam. Pengambilan daa atau 

menyebarkan AUM Umum Format 1 kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2018 yang dilakukan pada 

Tanggal 14 sampai 20 Februari 2019, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis 

menggunakan rumus presentase sebagaimana telah di jelaskan pada bab satu untuk 

menjawab rumusan masalah no 1,2, dan 3. 

Tabel 4.1 

Pengelompokkan Item Masalah AUM Umum Format 1 

 

No 

 

Bidang Masalah 

 

Singkatan 

 

Jumlah 

Item 

 

 Item Masalah pada Buku 

AUM 

1. Jasmani dan 

Kesehatan 

JDK 25 Keadaan fisik dan kesehatan 

tubuh secara menyeluruh. 

2. Diri Pribadi DPI 20 Keadaan yang terdapat di 

dalam psikis dan  kepribadia  

3. Hubungan Sosial HSO 15 Hubungan individu dengan 

lingkungan, teman, serta 

masyarakat pada umumnya 



93 
 

4. Ekonomi dan 

Keuangan 

EDK 15 Keadaan ekonomi dan 

keuangan mahasiswa. 

5. Karir dan 

Pekerjaan 

KDP 15 Rencana karier dan pekerjaan 

yang diinginkan beserta 

potensi yang dimiliki dalam 

menunjang rencana karier. 

6. Pendidikan dan 

Pembelajaran 

PDP 45 Keadaan Pendidikan dan 

pembelajaran yang dialami 

dilakukan saat ini  

7. Agama, Nilai, dan 

Moral 

ANM 30 Keadaan keagamaan, nilai 

dan moral yang dirasakan 

serta dijalani. 

8. Hubungan Muda-

Mudi dan 

Perkawinan 

HMP 25  Hubungan antar lawan jenis 

serta perkawinan.  

9. Keadaan dan 

Hubungan Dalam 

Keluarga 

KHK 25 Keadaan dalam keluarga yang 

mendukurng atau meng-

hambat pribadi mahasiswa  

10 Waktu Senggang WSG 10 Penggunaan waktu senggang 

yang dimiliki  

Jumlah 225  

 

1. Permasalahan Mahasiswa  

 Dari hasil penelitian yang telah kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang terdiri dari 567 mahasiswa dengan 

mengambil 10% sampel yang terdiri dari 57 mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2018 diperoleh data masalah 

yang dialami mahasiswa berupa jasmani dan kesehatan, diri pibadi, hubungan 

sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pembelajaran, 

agama nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, keadaan dan 

hubungan dalam keluarga, dan waktu senggang. Berikut tabel presentase 

permasalahan masalahan yang dialami mahasiswa: 
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a. Bidang Permasalahan Mahasiswa 

  Dari hasil daftar masalah mahasiswa dari 10 bidang permasalahan 

yang berjumlaah 225 pernyataan yang disebar pada 57 responden masalah 

yang dialami mahasiswa yaitu 

Tabel 4.2 

Bidang Permasalahan Jasmani Dan Kesehatan (JDK)  

NO PERNYATAAN % 

1. Badan terlalu gemuk atau kurus 50,8% 

2. Warna kulit kurang memuaskan 19,3% 

3. Berat badan terus berkurang atau bertambah 33,3% 

4. Badan terlalu pendek atau terlalu tinggi 33,3% 

5. Secara jasmani kurang menarik 14% 

6. Fungsi atau kondisi kesehatan mata kurang baik 22,8% 

7.  Mengalami gangguan tertentu karena cacat jasmani 5,3% 

8.  Fungsi atau kondisi kesehatan hidung kuang baik 7% 

9. Kondisi kesehatan kulit sering terganggu 1,7% 

10. Gangguan pada gigi 1,7% 

11. Fungsi dan kondisi kerongkongan sering terganggu misalnya 

serak 

0 

12. Gagap dalam berbicara 7% 

13. Fungsi atau kondisi kesehatan telinga kurang baik 1,7% 

14. Kurang mampu berolah raga karena kondisi jasmani yang 

kurang baik 

0 

15. Gangguan pada pencernaan makanan 12,3% 

16. Sering pusing atau mudah sakit atau secara umum merasa tidak 

sehat  

3,5% 

17. mengalami gangguan setiap datang bulan 1,7% 

18. Secara umum tidak sehat 17,54% 

19. Khawatir mengidap penyakit turunan  1,7% 

20. Selera makan sering terganggu 19,3% 

21. Mengidap penyakit kambuhan 19,3% 

22. Alergi terhadap makanan atau kondisi tertentu 10,5% 

23. Kurang atau susah tidur 5,2% 

24. Mengalami gangguan karena merokok atau minuman atau obat-

obatan 

35,1% 

25. Khawatir tertular penyakit yang diderita orang lain 7% 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah  jasmani dan 

kesehatan yang paling banyak dialami yaitu badan terlalu gemu atau kurus 

sebesar 50% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Kondisi 

kesehatan kulit sering terganggu sebesar 1,7%   

Tabel 4.3 

Bidang Permasalahan Diri Pribadi (DPI)  

No Pernyataan % 

1. Sering mimpi buruk  15,8% 

2. Cemas atau khawatir terhadap sesuatau yang belum pasti terjadi 63% 

3. Mudah lupa 54,3% 

4. Sering melamun atau berkhayal 29,8% 

5. Ceroboh atau kurang hati-hati 47,4% 

6. Sering murung atau tidak bahagia  14% 

7.  Mengalami kerugian karena terlampau hati-hati 3,5% 

8.  Kurang serius dalam menghadapi sesuatu yang penting 19,3% 

9. Merasa hidup ini kurang  berarti 5,3% 

10. Sering gagal atau mudah putus asa 24,6% 

11. Mudah gentar atau khawatir dalam menghadapi atau 

mengemukakan sesuatu  

28,1% 

12. Penakut, pemalu atau mudah bingung 45,6% 

13. Keras kepala atau sukar mengubah pendapat meskipun kata orang 

lain itu salah  

33,3% 

14. Takut mencoba sesuatu yang baru 21% 

15. Mudah marah atau tidak mampu mengendalikan 28,1% 

16. Merasa kesepian atau takut tinggal sendiri 28,1% 

17. Sering bertingkah laku, bertindak atau bersikap kekanak-kanak 19,3% 

18. Rendah diri atau kurang percaya diri 47,4% 

19. Kurang terbuka terhadap orang lain 28,1% 

20. Sering membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu 15,8% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah diri pribadi yang 

paling banyak dialami yaitu badan terlalu gemu atau kurus sebesar 54,3% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Mengalami kerugian karena 

terlampau hati-hati sebesar 3,5%  
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Tabel 4.4 

Bidang Permasalahan Hubungan Sosial (HSO)  

No Pernyataan % 

1. Tidak menyukai atau di sukai orang lain 24,6% 

2. Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolok orang lain 24,6% 

3. Mengalami masalah karena ingin lebih dikenal atau lebih menarik 

bagi orang lain 

8,8% 

4. Mempunyai kawan yang tidak disukai orang lain 10,5% 

5. Tidak mempunyai kawan akrab, hubungan sosial terbatas 1,7% 

6. Kurang perduli terhadap orang lain 14% 

7.  Rapuh dalam berteman 3,5% 

8.  Merasa tidak dianggap penting, diremehkan orang lain 19,3% 

9. Mengalami masalah dengan orang lain karena kurang peduli 

terhadap diri sendiri 

10,5% 

10. Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain 38,6% 

11. Tidak lincah dan kurang mengetahui tentang tata cara pergaulan  19,3% 

12. Kurang pandai memimpin atau mudah dipengaruhi oleh orang 

lain 

28,1% 

13. Sering membantah atau tidak menyukai sesuatu yang dikatakan 

orang lain 

10,5% 

14. Mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan 

orang lain 

15,8% 

15. Lambat menjalin persahabatan  14% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan sosial 

yang paling banyak dialami yaitu Canggung atau tidak lancar berkomunikasi 

dengan orang lain sebesar 38,6% dan bidang masalah yang paling sedikit 

dialami yaitu Tidak mempunyai kawan akrab, hubungan sosial terbatas sebesar 

1,7% 

Tabel 4.5 

Bidang Permasalahan Ekonomi Dan Keuangan (EDK)  

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena kurang berhemat atau kemampuan 

keuangan sangat tidak mencukupi, baik untuk keperluan sehari-

hari maupun keperlu-an pelajara  

29,8% 

2. Khawatir tidak mampu menyelesaikan pendidikan sekarang ini 

atau putus kuliah dan harus segera berkerja 

24,5% 
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3. Mengalami masalah karena terlalu berhemat  22,8% 

4. Kekurangan dalam keuangan menyebabkan pengembangan diri 

terhambat  

22,8% 

5. Untuk memenuhi keuangan terpaksa kuliah sambil bekerja 1,7% 

6. Mengalami masalah karena ingin berpenghasilan sendiri 28,8% 

7.  Berhutang yang cukup memberatkan 1,7% 

8.  Besarnya uang yang diperoleh dan sumber-sumbernya tidak 

menentu 

0 

9. Khawatir akan kondisi keuangan orang tua atau orang yang 

menjadi sumber keuangan 

36,8% 

10. Mengalami masalah karen keuangan dikendalikan orang lain 3,5% 

11. Mengalami masalah karena membanding-bandingkan kondisi 

keuangan sendiri dengan keuangan orang lain 

15,8% 

12. Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sendiri sambil 

kuliah  

15,8% 

13. Mempertanyakan kemungkinan memperoleh beasiswa atau 

dana bantuan belajar lainnya 

40% 

14. Orang lain mengganggap pelit atau tidak mau membantu kawan 

yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

7% 

15. Terpaksa berbagi pengeluaraan keuangan dengan kakak atau 

adik atau anggota keluarga lain yang sama-sama membutuhkan 

biaya 

28,1% 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami yaitu Mempertanyakan kemungkinan 

memperoleh beasiswa atau dana bantuan belajar lainnya sebesar 40% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Berhutang yang cukup 

memberatkan sebesar 1,7% 

Tabel 4.6 

Bidang Permasalahan Karier Dan Pekerjaan  (KDP)  

No Pernyataan % 

1. Khawatir akan kalah saing dalam mencari dan mendapatkan 

pekerjaan  

36% 

2. Kurang mampu memikirkan dan memilih pekerjaan yang akan 

dijabat nantinya 

26,3% 

3. Belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan atau 

pekerjaan apa 

49% 
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4. Kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan 

pekerjaan dan seluk beluk jenis-jenis pekerjaan  

43% 

5. Ingin meperoleh bantuan dalam mendapatkan pekerjaan 

sambilan untuk melatih diri bekerja sambil kuliah 

43% 

6. Khawatir akan pekerjaan yang dijabat nantinya 35% 

7. Ragu akan kemampuan saya untuk sukses dalam bekerja 24% 

8. Belum mampu merencanakan masa depan atau takut akan 

bayangan masa depan 

10% 

9. Mengalami masalah karen membandingkan pekerjaan yang 

layak atau tidak layak untuk dijabat 

17,5% 

10. Khawatir di perlakukan tidak wajar atau tidak adil dalam 

mencari pekerjaan  

26,3% 

11. Kurang yakin terhadap kemampuan pendidikan sekarang ini 

dalam menyiapkan jabatan tertentu nantinya 

14,8% 

12. Ragu tentang kesempatan memperoleh pendidikan sesuati 

dengan pendidikan yang diikuti sekarang 

19,3% 

13. Ingin mengikuti paket perkuliahan atau latihan khusus tertentu 

yang benar-benar menunjang proses mencari dan melamar 

pekerjaan setamat pendidikan ini 

28,1% 

14. Cemas kalau menjadi pengangguran selama pendidikan ini 24,6% 

15. Ragu apakah setamat pendidikan ini dapat pekerjaan secara 

mandiri 

21% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah karier dan 

pekerjaan yang paling banyak dialami yaitu Belum mengetahui bakat diri 

sendiri untuk jabatan atau pekerjaan apa sebesar 49% dan bidang masalah yang 

paling sedikit dialami yaitu Belum mampu merencanakan masa depan atau 

takut akan bayangan masa depan sebesar 10%. 

Tabel 4.7 

Bidang Permasalahan Pendidikan Dan Pengajaran (PDP)  

No Pernyataan % 

1. Terpaksa atau ragu-ragu masuk ke universitas ini 5,3% 

2. Meragukan kemanfaatan memasuki universitas ini 3,5% 

3. Sukar menyesuaikan diri dengan keadaan kampus 5,3% 

4. Kurang meminati program studi yang diikuti  7% 
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5. Khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada waktu 

yang direncanakan  

26,3% 

6. Sering tidak masuk kuliah 26,3% 

7.  khawatirTugas-tugas kuliah tidak selesai tepat pada waktunya 24,6% 

8.  Sukar memahami penjelasan dosen sewaktu perkuliahan 

berlangsung 

15,8% 

9. Mengalami kesulitan dalam membuat catatan kuliah 31,6% 

10. Terpaksa mengikuti mata kuliah yang tidak disukai 26,3% 

11. Gelisah atau melakukan kegiatan tidak menentu sewaktu 

perkuliah berlangsung 

3,5% 

12. Sering malas belajar 22,8% 

13. Kurang konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan 28,1% 

14. Khawatir tugas-tugas perkuliahan hasilnya kurang memuaskan 

atau rendah 

9,5% 

15. Mengalami masalah karena kemajuan atau hasil belajar hanya 

diberitahukan pada akhir semester 

10,5% 

16. Hasil belajar kurang memuaskan 5,3% 

17. Mengalami masalah dalam belajar kelompok 10,5% 

18. Kurang berminat atau kurang mampu mempelajari buku 

pelajaran 

10,5% 

19. Takut atau kurang mampu berbicara di dalam kelas atau diluar 

kelas 

7% 

20. Mengalami kesulitan dalam ejaan, tata bahasa atau 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia 

35% 

21. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan ujian 17,5% 

22. Tidak mengetahui atau tidak mampu menerapkan cara-cara 

belajar yang baik 

1,7% 

23. Kekurangan waktu dalam belajar 31,6% 

24. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan secara 

tertulis, menyusun makalah, laporan atau karya tulis lainnya 

24,6% 

25. Sukar mendapatkan referensi buku kuliah   50,9% 

26. Mengalami kesulitaan dalam pemahaman dan penggunaan 

istilah atau bahasa inggris atau bahasa asing lainnya 

31,6% 

27. Kesulitan dalam membaca cepat atau memahami isi buku 

pelajaran 

1,7% 

28. Takut menghadapi ujian 8,8% 

29. Khawatir memperoleh nilai rendah dalam ujian ataupun tugas-

tugas 

1,7% 

30. Kesulitan dalam mengingat materi kuliah 12% 

31. Sering kali tidak siap menghadapi ujian 14% 

32. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 5,3% 
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33. Orang tua kurang peduli atau kurang membantu kegiatan 

belajar dikampus atau dirumah 

29,8% 

34. Anggota keluarga kurang peduli atau kurang membantu 

kegiatan belajar di kampus atau di rumah 

42% 

35. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 22,8% 

36. Cara dosen memberikan kuliah terlalu kaku atau membosankan 14% 

37. Dosen kurang bersahabat/membimbing mahasiswa 21% 

38. Mengalami masalah karena disiplin yang diterapkan dosen  15,8% 

39 Dirugikan karena dalam menilai kemajuan atau keberhasilan 

mahasiswa dosen kurang objektif 

42% 

40 Dosen kurang memberikan tanggung jawab  36,8% 

41.

. 

Dosen kurang adil atau pilih kasih 14% 

42. Ingin dekat dengan dosen 17,5% 

43. Dosen kuang memperhatikan kebutuan atau keadaan 

mahasiswaa 

10,5% 

44. Mendapatkan perhatian khusus dari dosen tertentu 5,3% 

45. Dalam memberikan materi kuliah atau hubungan dendan 

mahasiswa tindakan dosen sering berubah-ubah sehingga 

membingungkan mahasiswa 

12% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah pendidikan dan 

pengajaran yang paling banyak dialami yaitu Sukar mendapatkan referensi 

buku kuliah  sebesar 50,9% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami 

yaitu Tidak mengetahui atau tidak mampu menerapkan cara-cara belajar yang 

baik tertentu sebesar 1,7% 

Tabel 4.8 

Bidang Permasalahan Agama Nilai dan Moral (ANM)  

No Pernyataan % 

1. Mengalami masalah untuk pergi ketempat peribadatan 7% 

2. Mempunyai  pandangan/kebiasaan yang tidak sesuai akidah 12% 

3. Tidak mampu melaksanakan tuntunan keagamaan atau khawatir 

tidak mampu menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 

agama 

19,3% 

4. Kurang menyukai pembicaraan tentang agama 10,5% 

5. Ragu dan ingin memperoleh penjelasan lebih banyak tentang 

kaidah-kaidah agama belum 

3,5% 

6. Mengalami kesulitan dalam mendalami agama 3,5% 
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7.  Tidak memiliki kecakapan atau sarana untuk melaksankan 

ibadah  

36,8% 

8.  Mengalami masalah karena membandingkan agama satu 

dengan yang lain 

12% 

9. Bermasalah karena anggota keluarga tidak seagama 12% 

10. Belum menjalankan ibadah agama sebagaimana diharapkan 38,6% 

11. Berkata dusta atau berbuat tidak jujur untuk tujuan-tujuan 

tertentu seperti membohongi teman, berlaku curang dalam ujian 

29,8% 

12. Kurang mengetahui hal-hal yang menurut orang lain dianggap 

baik atau buruk, benar atau salah 

12% 

13. Tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu karena 

kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu 

15,8% 

14. Merasa terganggu oleh kesalahan atau keburukan orang lain 7% 

15. Tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengatakan 

kepada orang lain tentang sesuatu yang baik atau buruk, benar 

atau salah 

12% 

16. Khawatir atau merasa takut akan akibat perbuatan melanggar 

kaidah-kaidah agama 

5,3% 

17. Kurang menyukai pembicaraan pembicaraan yang dilontarkan 

di tempat peribadatan 

15,8% 

18. Kurang taat atau kurang khusuk dalam menjalankan akidah 

agama 

5,3% 

19. Mengalami masalah karena memiliki pandangan atau sikap  

keagamaan yang cenderung fanatic 

0 

20. Meragukan manfaat ibadah atau upacara keagamaan 0 

21. Merasa terganggu karena melakukan sesutau yang menjadikan 

orang lain tidak senang 

5,3% 

22. Terlanjur berbicara, bertindak, atau bersikap yang tidak layak 

kepada orang tua atau orang lain 

17,5% 

23. Sering ditegurr karena dianggap melakukan kesalahan 7% 

24. Mengalami masalah karena berbohong atau berkata tidak layak 

meskipun sebenarnya dengan maksud sekedar berolok-olok  

7% 

25. Tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya perlu dilakukan 8,8% 

26. Takut dipersalahkan karena melanggar adat 8,8% 

27. Mengalami masalah karena memiliki kebiasaan yang berbeda 

dari orang lain 

5,3% 

28. Terlanjur melakukan sesuatu perbuatan yang salah atau  

melanggar nilai-nilai moral 

5,3% 

29. Merasa bersalah karena terpaksa mengingkari janji 7% 

30. Mengalami persoalan karena berbeda pendapat tentang suatu 

aturan dalam adat 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah agama nilai dan 

moral yang paling banyak dialami yaitu Belum menjalankan ibadah agama 

sebagaimana diharapkan sebesar 38,6% dan bidang masalah yang paling 

sedikit dialami yaitu Mengalami kesulitan dalam mendalami agama sebesar 

3,5% 

Tabel 4.9 

Bidang Permasalahan Hubungan Muda-Mudi dan Perkawinan  (HMP) 

No Pernyataan % 

1. Membutuhkan keterangan tentang persoalan seks, pacaran atau 

perkawinan 

3,5% 

2. Mengalami masalah karena malu atau kurang terbuka dalam 

membicarakan soal seks, pacar atau jodoh 

5,3% 

3. Khawatir tidak mendapat pacar atau jodoh yang baik 8,8% 

4. Terlalu memikirkan seks, percintaan, pacaran, perkawinan 3,5% 

5. Mengalami masalah karena dilarang atatu tidak patut pacaran 10,5% 

6. Kurang mendapat perhatian dari lawan jenis atau pacar 3,5% 

7.  Mengalami masalah karena ingin mempunyai pacar 7% 

8.  Canggung dalam menghadapi lawan jenis atau pacar 5,3% 

9. Sukar mengendalikan dorongan seksual 7% 

10. Mengalami masalah dalam memilih teman akrab dan lawan 

jenis atau pacar 

5,3% 

11. Mengalami masalah karena takut atau sudah terlalu jauh 

berhubungan dengan lawan jenis atau pacar 

1,7% 

12. Bertepuk sebelah tanggan dengan teman akrab atau pacar 5,3% 

13. Takut ditinggal pacar atau patah hati, cemburu atau cinta 

segitiga 

5,3% 

14. Khawati akan di paksa kawin 3,5% 

15. Mengalami masalah karena mudah jatuh cinta/rindu pada pacar 3,5% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan 

Muda-mudi dan perkawinan yang paling banyak dialami yaitu Mengalami 

masalah karena dilarang atatu tidak patut pacaran sebesar 10,5% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami yaitu Mengalami masalah karena takut 
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atau sudah terlalu jauh berhubungan dengan lawan jenis atau pacar sebesar 

1,7% 

Tabel 4.10 

Bidang Permasalahan Keadaan Hubungan dalam Keluarga (KHK)  

No  Pernyataan  % 

1. Bermasalah karena kedua orang tua berpisah atau bercerai 0 

2. Mengalami masalah karena ayah/ibu meninggal dunia 10,5% 

3. Mengkhawatirkan kondisi kesehatan anggota keluarga 42% 

4. Mengalami masalah karena keadaan dan perlengkapan tempat 

tinggal  atau rumah orang kurang memadai 

7% 

5. Mengkhawatirkan keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja 57,8% 

6. Keluarga mengeluh tentang keadaan keuangan 12% 

7.  Mengkhawatirkan orang tua yang bertempat tinggal jauh 42% 

8.  Bermasalah karena ayah atau ibu akan kawin lagi 1,7% 

9. Khawatir tidak mampu memenuhi harapan keluarga 14% 

10. Membayangkan atau berpikir seandainya menjadi anak dari 

keluarga lain 

7% 

11. Kurang mendapat perhatian dan pengertian orang tua/ keluarga 8,8% 

12. Mengalami kesulitan dengan bapak atau ibu tiri  

13. Diperlakukan tidak adil oleh orang tua atau anggota keluarga 5,3% 

14. Khawatir akan terjadinya pertentangan di dalam keluarga 22,8% 

15. Hubungan dengan orang tua atau keluarga kurang hangat, 

kurang harmonis, kurang mengembirakan 

0 

16. Mengalami masalah karena anak tunggal,anak bungsu, satu-

satunya anak laki-laki atau perempuan 

3,5% 

17. Hubungan kuang harmonis dengan saudara atau anggota 

keluarga lainnya 

O 

18. Orang tua atau keluarga lainnya terlalu berkuasa atau kuang 

memberi kebebasan 

3,5% 

19. Dicurigai oleh orangtua atau anggota keluarga lainnya 9,5% 

20. Bermasalah karen tinggal di rumah orangtua atau anggota 

keluarga lain 

0 

21. Tinggal dilingkungan keluarga atau tetangga yang kurang 

menyenangkan  

8,8% 

22. Tidak sependapat dengan orangtua atau anggota keluarga 

tentang sesuatu yang direncanakan 

3,5% 

23. Orangtua kurang senang kawan-kawan datang kerumah 1,7% 

24. Mengalami masalah karena rindu ingin bertemu dengan orang 

tua atau anggota keluarga lain 

29,8% 

25. Tidak betah dan ingin meninggalkan rumah karena keadaanya 3,5% 
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sangat tidak menyenangkan 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah keadaan 

hubungan dalam keluarga yang paling banyak dialami yaitu Mengkhawatirkan 

keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja sebesar 57,8% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami yaitu Orangtua kurang senang kawan-

kawan datang kerumah sebesar 1,7% 

Tabel 4.11 

Bidang Permasalahan Waktu Senggang  (WSG)  

No  Pernyataan  % 

1. Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 

19,3% 

2. Tidak di perkenankan atau kurang bebas dalam menggunakan 

waktu senggang yang tersedia untuk kegiatan yang disukai atau 

diinginkan 

8,8% 

3. Mengalami masalah untuk mengikuti kegiatan acara-acara 

gembira dan santai bersama kawan-kawan 

8,8% 

4. Tidak mempunyai kawan akrab untuk bersama-sama mengisi 

waktu luang 

10,5% 

5. Tidak mengetahui cara menggunakan waktu senggang yang ada  15,8% 

6. Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, televisi, buku dan 

lain-lain untuk menggunakan waktu senggang 

24,6% 

7. Mengalami masalah dalam menggunakan waktu senggang 

karena tidak memiliki keterampilan tertentu seperti bermain 

musik, olaraga, menari dan lain sebagainya 

17,5% 

8. Kurang berminat atau tidak ada hal yang menarik dalam 

memanfaatkan waktu senggang yang tersedia 

10,5% 

9. 
 

Mengalami masalah karena memikirkan atau membayangkan 

kesempatan berlibur di tempat yang jauh, indah, tenang dan 

menyenangkan 

14% 

10. Mengalami masalah karena cara melaksanakan kegiatan atau 

acara yang kurang tepat dalam menggunakan waktu senggang 

12% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah waktu senggang 

yang paling banyak dialami yaitu Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, 

televisi, buku dan lain-lain untuk menggunakan waktu senggang sebesar 
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24,6% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Tidak di 

perkenankan atau kurang bebas dalam menggunakan waktu senggang yang 

tersedia untuk kegiatan yang disukai atau diinginkan sebesar 8,8%. 

b. Persentase Permasalahan Mahasiswa 

Tabel 4.12 

Bidang Permasalahan Mahasiswa 

No Bidang Masalah Persentase 

1. Jasmani Dan Kesehatan (JDK) 14,24% 

2. Diri Pribadi (DPI) 29,54% 

3. Hubunga Sosial ( HSO) 15,44% 

4. Ekonomi Dan Keuangan ( EDK) 21,99% 

5. Karir Dan Pekerjaan (KDP) 31,69% 

6. Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) 22,61% 

7. Agama, Nilai Dan Moral (ANM) 9,84% 

8. Hubungan Muda-Mudi Dan Perkawinan (HMP) 3,44% 

9. Keadaan Dan Hubungan Keluarga (KHK) 12,56% 

10. Waktu Senggang (WSG) 15,09% 

Untuk memperjelas hasil permasalahan mahasiswa dalam AUM PT dapat 

dilihat dalam bentuk gambar 4.1 berikut 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bidang masalah yang paling banyak dialami 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang 

bidang masalah karir dan pekerjaan (KDP) sebesar 31,69% sedangkan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang bidang masalah hubungan muda-mudi 

dan perkawinan (HMP) sebesar 3,44% 

2. Persentase Permasalahan Pada Setiap Program Studi  

Persentase permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang terdiri dari lima program studi 

Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurnalistik, Komunikasi Penyiaran Islam, 

Manajemen Dakwah, dan Pengembangan Masyarakat Islam. Setiap program studi 

14,24%

29,54%

15,44%

21,99%

31,69%

22,61%

9,84%

3,44%

12,56%

15,09%

Gambar 4.1

Rekapitulasi Permasalahan Mahasiswa

JDK

DPI

HSO

EDK

KDP

PDP

ANM

HMP

KHK

WSG



107 
 

memiliki karakteristik, permasalahan, tingkat kesulitan mata kuliah yang berbeda 

antara satu dengan yang lain. Berikut persentase permasalahan setiap program 

studi yang terdapat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah 

Palembang. 

a. Bimbingan Penyuluhan Islam  

1) Permasalahan Mahasiswa Bimbingan Penyuluahan Islam 

Dari hasil daftar masalah mahasiswa dari 10 bidang permasalahan 

yang berjumlaah 225 pernyataan yang disebar pada 12 responden masalah 

yang dialami mahasiswa yaitu 

Tabel 4.13 

Bidang Permasalahan Jasmani Dan Kesehatan (JDK) Prodi Bimbingan 

Penyuluhan Islam 

NO PERNYATAAN % 

1. Badan terlalu gemuk atau kurus 41,6% 

2. Warna kulit kurang memuaskan 16,6% 

3. Berat badan terus berkurang atau bertambah 25% 

4. Badan terlalu pendek atau terlalu tinggi 50% 

5. Secara jasmani kurang menarik 16,6% 

6. Fungsi atau kondisi kesehatan mata kurang baik 16,6% 

7.  Fungsi atau kondisi kesehatan hidung kuang baik 8,3% 

8.  Gangguan pada gigi 8,3% 

9. Fungsi dan kondisi kerongkongan sering terganggu misalnya 

serak 

16,6% 

10. Gagap dalam berbicara 8,33% 

11. Fungsi atau kondisi kesehatan telinga kurang baik  

12. Kurang mampu berolah raga karena kondisi jasmani yang 

kurang baik 

16,6% 

13. Sering pusing atau mudah sakit atau secara umum merasa tidak 

sehat  

16,6% 

14. mengalami gangguan setiap datang bulan 16,6% 

15. Mengidap penyakit kambuhan 16,6% 
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16. Alergi terhadap makanan atau kondisi tertentu 8,3% 

17. Kurang atau susah tidur 8,3% 

18. Mengalami gangguan karena merokok atau minuman atau obat-

obatan 

41,6% 

19. Khawatir tertular penyakit yang diderita orang lain 8,3% 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah jasmani dan kesehatan 

yang paling banyak dialami mahasiswa yaitu Badan terlalu pendek atau terlalu 

tinggi sebesar 50% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami mahasiswa 

yaitu khawatir tertular penyakit yang diderita orang lain sebesar 8,3% 

Tabel 4.14 

Bidang Permasalahan Diri Pribadi (DPI) Prodi Bimbingan Penyuluhan 

Islam 

No Pernyataan % 

1. Sering mimpi buruk  8,3% 

2. Cemas atau khawatir terhadap sesuatau yang belum pasti terjadi 50% 

3. Mudah lupa 66,6% 

4. Sering melamun atau berkhayal 33,3% 

5. Ceroboh atau kurang hati-hati 50% 

6. Sering murung atau tidak bahagia  25% 

7.  Mengalami kerugian karena terlampau hati-hati 16,6% 

8.  Kurang serius dalam menghadapi sesuatu yang penting 8,3% 

9. Sering gagal atau mudah putus asa 25% 

10. Mudah gentar atau khawatir dalam menghadapi atau 

mengemukakan sesuatu  

33,3% 

11. Penakut, pemalu atau mudah bingung 58,3% 

12. Keras kepala atau sukar mengubah pendapat meskipun kata orang 

lain itu salah  

41,6% 

13. Takut mencoba sesuatu yang baru 25% 

14. Mudah marah atau tidak mampu mengendalikan 41,6 

15. Merasa kesepian atau takut tinggal sendiri 50 

16. Sering bertingkah laku, bertindak atau bersikap kekanak-kanak 33,3 

17. Rendah diri atau kurang percaya diri 41,6% 

18. Kurang terbuka terhadap orang lain 50 

19. Sering membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu 25 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah diri pribadi yang paling 

banyak dialami mahasiswa yaitu mudah lupa sebesar 66,6% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami mahasiswa yaitu sering mimpi buruk 

sebesar 8,3% dan kurang serius dalam menghadapi sesuatu yang penting 

sebesar 8,3%. 

Tabel 4.15 

Bidang Permasalahan Hubungan Sosial (HSO) Prodi Bimbingan 

Penyuluhan Islam 

No Pernyataan % 

1. Tidak menyukai atau di sukai orang lain 8,3% 

2. Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolok orang lain 16,6% 

3. Mempunyai kawan yang tidak disukai orang lain 8,3% 

4. Kurang perduli terhadap orang lain 16,6% 

5. Rapuh dalam berteman 33,3% 

6. Merasa tidak dianggap penting, diremehkan orang lain 16,6% 

7.  Mengalami masalah dengan orang lain karena kurang peduli 

terhadap diri sendiri 

58,3% 

8.  Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain 8,3% 

9. Tidak lincah dan kurang mengetahui tentang tata cara pergaulan  16,6% 

10. Kurang pandai memimpin atau mudah dipengaruhi oleh orang 

lain 

25% 

11. Mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan 

orang lain 

16,6% 

12. Lambat menjalin persahabatan  16,6% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah hubungan sosilal 

yang paling banyak dialami Mengalami masalah dengan orang lain karena 

kurang peduli terhadap diri sendiri 33,3% dan bidang masalah yang paling 

sedikit dialami Tidak menyukai atau di sukai orang lain 8,3% dan Mempunyai 

kawan yang tidak disukai orang lain sebesar 8,3%. 
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Tabel 4.16 

Bidang Permasalahan Ekonomi Dan Keuangan (EDK) Prodi 

Bimbingan Penyuluhan Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena kurang berhemat atau kemampuan 

keuangan sangat tidak mencukupi, baik untuk keperluan sehari-

hari maupun keperlu-an pelajara  

33,3 

2. Khawatir tidak mampu menyelesaikan pendidikan sekarang ini 

atau putus kuliah dan harus segera berkerja 

25 

3. Mengalami masalah karena terlalu berhemat  8,3 

4. Kekurangan dalam keuangan menyebabkan pengembangan diri 

terhambat  

41,6 

5. Mengalami masalah karena ingin berpenghasilan sendiri 16,6 

6. Berhutang yang cukup memberatkan 50% 

7.  Khawatir akan kondisi keuangan orang tua atau orang yang 

menjadi sumber keuangan 

66,6% 

8.  Mengalami masalah karena membanding-bandingkan kondisi 

keuangan sendiri dengan keuangan orang lain 

8,3% 

9. Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sendiri sambil 

kuliah  

58,3 

10. Mempertanyakan kemungkinan memperoleh beasiswa atau 

dana bantuan belajar lainnya 

25 

11. Orang lain mengganggap pelit atau tidak mau membantu kawan 

yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

16,6 

12. Terpaksa berbagi pengeluaraan keuangan dengan kakak atau 

adik atau anggota keluarga lain yang sama-sama membutuhkan 

biaya 

33,3% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami Khawatir akan kondisi keuangan orang 

tua atau orang yang menjadi sumber keuangan 66,6% dan bidang masalah 

yang paling sedikit dialami Mengalami masalah karena terlalu berhemat 8,3% 

dan Mengalami masalah karena membanding-bandingkan kondisi keuangan 

sendiri dengan keuangan orang lain 8,3%. 
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Tabel 4.17 

Bidang Permasalahan Karier Dan Pekerjaan  (KDP) Prodi 

Bimbingan Penyuluhan Islam 

No Pernyataan % 

1. Khawatir akan kalah saing dalam mencari dan mendapatkan 

pekerjaan  

58,3% 

2. Kurang mampu memikirkan dan memilih pekerjaan yang akan 

dijabat nantinya 

50% 

3. Belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan atau 

pekerjaan apa 

66,6% 

4. Kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan 

pekerjaan dan seluk beluk jenis-jenis pekerjaan  

50% 

5. Ingin meperoleh bantuan dalam mendapatkan pekerjaan 

sambilan untuk melatih diri bekerja sambil kuliah 

41,6% 

6. Khawatir akan pekerjaan yang dijabat nantinya 33,3% 

7. Ragu akan kemampuan saya untuk sukses dalam bekerja 41,6% 

8. Belum mampu merencanakan masa depan atau takut akan 

bayangan masa depan 

41,6% 

9. Mengalami masalah karen membandingkan pekerjaan yang 

layak atau tidak layak untuk dijabat 

8,3% 

10. Khawatir di perlakukan tidak wajar atau tidak adil dalam 

mencari pekerjaan  

41,6% 

11. Kurang yakin terhadap kemampuan pendidikan sekarang ini 

dalam menyiapkan jabatan tertentu nantinya 

41,6% 

12. Ragu tentang kesempatan memperoleh pendidikan sesuati 

dengan pendidikan yang diikuti sekarang 

41,6% 

13. Ingin mengikuti paket perkuliahan atau latihan khusus tertentu 

yang benar-benar menunjang proses mencari dan melamar 

pekerjaan setamat pendidikan ini 

33,3% 

14. Cemas kalau menjadi pengangguran selama pendidikan ini 50% 

15. Ragu apakah setamat pendidikan ini dapat pekerjaan secara 

mandiri 

16,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah karier dan pekerjaan 

yang paling banyak dialami Belum mengetahui bakat diri sendiri untuk 

jabatan atau pekerjaan apa 66,6% dan bidang masalah yang paling sedikit 
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dialami Mengalami masalah karen membandingkan pekerjaan yang layak atau 

tidak layak untuk dijabat 8,3%. 

Tabel 4.18 

Bidang Permasalahan Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) Prodi 

Bimbingan Penyuluhan Islam 

No Pernyataan % 

1. Terpaksa atau ragu-ragu masuk ke universitas ini 16,6% 

2. Meragukan kemanfaatan memasuki universitas ini 8,3% 

3. Sukar menyesuaikan diri dengan keadaan kampus 33,3% 

4. Kurang meminati program studi yang diikuti  35% 

5. Khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada waktu 

yang direncanakan  

50% 

6. Sering tidak masuk kuliah 16,6% 

7.  khawatirTugas-tugas kuliah tidak selesai tepat pada waktunya 16,6% 

8.  Sukar memahami penjelasan dosen sewaktu perkuliahan 

berlangsung 

41,6% 

9. Mengalami kesulitan dalam membuat catatan kuliah 66,6% 

10. Terpaksa mengikuti mata kuliah yang tidak disukai 16,6% 

11. Gelisah atau melakukan kegiatan tidak menentu sewaktu 

perkuliah berlangsung 

33,3% 

12. Sering malas belajar 16,6% 

13. Kurang konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan 50% 

14. Khawatir tugas-tugas perkuliahan hasilnya kurang memuaskan 

atau rendah 

8,3% 

15. Mengalami masalah karena kemajuan atau hasil belajar hanya 

diberitahukan pada akhir semester 

8,3% 

16. Hasil belajar kurang memuaskan 8,3% 

17. Mengalami masalah dalam belajar kelompok 16,6% 

18. Kurang berminat atau kurang mampu mempelajari buku 

pelajaran 

16,6% 

19. Takut atau kurang mampu berbicara di dalam kelas atau diluar 

kelas 

16,6% 

20. Mengalami kesulitan dalam ejaan, tata bahasa atau 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia 

16,6% 

21. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan ujian 58,3% 

22. Tidak mengetahui atau tidak mampu menerapkan cara-cara 

belajar yang baik 

50% 

23. Kekurangan waktu dalam belajar 8,3% 

24. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan secara 50% 
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tertulis, menyusun makalah, laporan atau karya tulis lainnya 

25. Sukar mendapatkan referensi buku kuliah   25% 

26. Kesulitan dalam membaca cepat atau memahami isi buku 

pelajaran 

16,6% 

27. Takut menghadapi ujian 41,6% 

28. Khawatir memperoleh nilai rendah dalam ujian ataupun tugas-

tugas 

16,6% 

29. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 41,6% 

30. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 16,6% 

31. Mengalami masalah karena disiplin yang diterapkan dosen  16,6% 

32. Dirugikan karena dalam menilai kemajuan atau keberhasilan 

mahasiswa dosen kurang objektif 

58,3% 

33. Dosen kurang memberikan tanggung jawab  33,3% 

34. Dosen kurang adil atau pilih kasih 25% 

35. Ingin dekat dengan dosen 25% 

36. Dosen kuang memperhatikan kebutuan atau keadaan 

mahasiswaa 

25% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah pendidikan dan 

pengajaran yang paling banyak dialami Mengalami kesulitan dalam membuat 

catatan kuliah 66,6% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami 

Mengalami masalah karena kemajuan atau hasil belajar hanya diberitahukan 

pada akhir semester 8,3% 

Tabel 4.19 

Bidang Permasalahan Agama Nilai dan Moral (ANM) Prodi 

Bimbingan Penyuluhan Islam 

No Pernyataan % 

1. Tidak mampu melaksanakan tuntunan keagamaan atau khawatir 

tidak mampu menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 

agama 

33.3% 

2. Kurang menyukai pembicaraan tentang agama  

3. Ragu dan ingin memperoleh penjelasan lebih banyak tentang 

kaidah-kaidah agama belum 

25% 

4. Mengalami kesulitan dalam mendalami agama 8,3% 

5. Tidak memiliki kecakapan atau sarana untuk melaksankan 

ibadah  

 

6. Mengalami masalah karena membandingkan agama satu 8,3% 
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dengan yang lain 

7.  Belum menjalankan ibadah agama sebagaimana diharapkan 41,6% 

8.  Berkata dusta atau berbuat tidak jujur untuk tujuan-tujuan 

tertentu seperti membohongi teman, berlaku curang dalam ujian 

16,6% 

9. Kurang mengetahui hal-hal yang menurut orang lain dianggap 

baik atau buruk, benar atau salah 

8,3% 

10. Tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu karena 

kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu 

58,3% 

11. Merasa terganggu oleh kesalahan atau keburukan orang lain 33,3% 

12. Tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengatakan 

kepada orang lain tentang sesuatu yang baik atau buruk, benar 

atau salah 

16,6% 

13. Khawatir atau merasa takut akan akibat perbuatan melanggar 

kaidah-kaidah agama 

33,3% 

14. Kurang menyukai pembicaraan pembicaraan yang dilontarkan 

di tempat peribadatan 

8,3% 

15. Kurang taat atau kurang khusuk dalam menjalankan akidah 

agama 

41,6% 

16. Mengalami masalah karena memiliki pandangan atau sikap  

keagamaan yang cenderung fanatic 

16,6% 

17. Meragukan manfaat ibadah atau upacara keagamaan 8,3% 

18. Tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya perlu dilakukan 16,6% 

19. Takut dipersalahkan karena melanggar adat 16,6% 

20. Mengalami masalah karena memiliki kebiasaan yang berbeda 

dari orang lain 

16,6% 

21. Merasa bersalah karena terpaksa mengingkari janji 25% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah agama, nilai dan 

moral yang paling banyak dialami Tidak dapat mengambil keputusan tentang 

sesuatu karena kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu sebesar 48,3%  

dan bidang masalah yang paling sedikit dialami Mengalami masalah karena 

membandingkan agama satu dengan yang lain 8,3%. 

Tabel 4.20 

Bidang Permasalahan Hubungan Muda-Mudi dan Perkawinan  

(HMP) Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam 

No Pernyataan % 

1. Membutuhkan keterangan tentang persoalan seks, pacaran atau 8,3% 
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perkawinan 

2. Khawatir tidak mendapat pacar atau jodoh yang baik 8,3% 

3. Terlalu memikirkan seks, percintaan, pacaran, perkawinan 8,3% 

4. Mengalami masalah karena dilarang atatu tidak patut pacaran 25% 

5. Mengalami masalah karena ingin mempunyai pacar 16,6% 

6. Canggung dalam menghadapi lawan jenis atau pacar 16,6% 

7.  Sukar mengendalikan dorongan seksual 16,6% 

8.  Mengalami masalah dalam memilih teman akrab dan lawan 

jenis atau pacar 

8,3% 

9. Bertepuk sebelah tanggan dengan teman akrab atau pacar 8,3% 

10. Takut ditinggal pacar atau patah hati, cemburu atau cinta 

segitiga 

8,3% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah hubungan muda-mudi 

dan perkawinan yang paling banyak dialami Mengalami masalah karena 

dilarang atatu tidak patut pacaran sebesar 25% dan bidang masalah yang 

paling sedikit dialami Takut ditinggal pacar atau patah hati, cemburu atau 

cinta segitiga 8,3% 

Tabel 4.21 

Bidang Permasalahan Keadaan Hubungan dalam Keluarga (KHK) 

Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena ayah/ibu meninggal dunia 8,3% 

2. Mengkhawatirkan keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja 66,6% 

3. Mengkhawatirkan orang tua yang bertempat tinggal jauh 50% 

4. Bermasalah karena ayah atau ibu akan kawin lagi 8,3% 

5. Khawatir tidak mampu memenuhi harapan keluarga 50% 

6. Membayangkan atau berpikir seandainya menjadi anak dari 

keluarga lain 

16,6% 

7.  Mengalami kesulitan dengan bapak atau ibu tiri 8,3% 

8.  Diperlakukan tidak adil oleh orang tua atau anggota keluarga 8,3% 

9. Khawatir akan terjadinya pertentangan di dalam keluarga  

10. Hubungan dengan orang tua atau keluarga kurang hangat, 

kurang harmonis, kurang mengembirakan 

41,6% 

11. Bermasalah karen tinggal di rumah orangtua atau anggota 

keluarga lain 

8,3% 

12. Tinggal dilingkungan keluarga atau tetangga yang kurang 16,6% 
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menyenangkan  

13. Orangtua kurang senang kawan-kawan datang kerumah 16,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah keadaan dan 

hubungan dalam keluarga yang paling banyak dialami mengkhawatirkan 

keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja sebesat 66,6% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami Diperlakukan tidak adil oleh orang tua 

atau anggota keluarga sebesar 8,3%. 

Tabel 4.22 

Bidang Permasalahan Waktu Senggang  (WSG) Prodi Bimbingan 

Penyuluhan Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 

25% 

2. Tidak di perkenankan atau kurang bebas dalam menggunakan 

waktu senggang yang tersedia untuk kegiatan yang disukai atau 

diinginkan 

8,3% 

3. Mengalami masalah untuk mengikuti kegiatan acara-acara 

gembira dan santai bersama kawan-kawan 

8,3% 

4. Tidak mempunyai kawan akrab untuk bersama-sama mengisi 

waktu luang 

8,3% 

5. Tidak mengetahui cara menggunakan waktu senggang yang ada  8,3% 

6. Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, televisi, buku dan 

lain-lain untuk menggunakan waktu senggang 

25% 

7. Mengalami masalah dalam menggunakan waktu senggang 

karena tidak memiliki keterampilan tertentu seperti bermain 

musik, olaraga, menari dan lain sebagainya 

41,6% 

8. Kurang berminat atau tidak ada hal yang menarik dalam 

memanfaatkan waktu senggang yang tersedia 

8,3% 

9. Mengalami masalah karena memikirkan atau membayangkan 

kesempatan berlibur di tempat yang jauh, indah, tenang dan 

menyenangkan 

16,6% 

10. Mengalami masalah karena cara melaksanakan kegiatan atau 

acara yang kurang tepat dalam menggunakan waktu senggang 

16,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah keadaan dan 

hubungan dalam keluarga yang paling banyak dialami Mengalami masalah 
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dalam menggunakan waktu senggang karena tidak memiliki keterampilan 

tertentu seperti bermain musik, olaraga, menari dan lain sebagainya 41,6% 

dan bidang masalah yang paling sedikit dialami Kurang berminat atau tidak 

ada hal yang menarik dalam memanfaatkan waktu senggang yang tersedia 

sebesar 8,3%. 

2) Persentase Permasalahan Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam 

Persentase setiap bidang masalah yang dialami mahasiswa program studi 

Bimbingan Penyuluhan Islam. Persentase tertingg terdapat pada bidang 

masalah karir dan pekerjaan (KDP) sebesar 46,11% sedangkan presentase 

terendah pada bidang masalah hubugan muda-mudi dan perkawinan (HMP) 

sebesar 5%. Persentase permasalahan mahasiswa program studi Bimbingan 

Penyuluhan Islam dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.23 

Bidang Permasalahan Mahasiswa Program Program Studi Bimbingan 

Penyuluhan Islam 

No Bidang Masalah Persentase 

1. Jasmani Dan Kesehatan (JDK) 13,66% 

2. Diri Pribadi (DPI) 37,5% 

3. Hubunga Sosial ( HSO) 16,11% 

4. Ekonomi Dan Keuangan ( EDK) 23,33% 

5. Karir Dan Pekerjaan (KDP) 46,11% 

6. Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) 32,96% 

7. Agama, Nilai Dan Moral (ANM) 15,83% 

8. Hubungan Muda-Mudi Dan Perkawinan (HMP) 5% 

9. Keadaan Dan Hubungan Keluarga (KHK) 19,33% 

10. Waktu Senggang (WSG) 16,66% 

Persentase permasalahan terberat atau sangat mengganggu program 

studi Bimbingan Penyuluhan Islam terdapat pada bidang permasalahan 
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Khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan atau harapan orang tua atau 

anggota keluarga sebesar 33,3% dapat dilihat pada tabel  4.4 berikut. 

Tabel 4.24 

Bidang Permasalahan Terberat Mahasiswa Bimbingan 

Penyuluhan Islam 

No Pernyataan Persentase 

1. Cemas atau khawatir terhadap sesuatu yang belum 

pasti 

8,3% 

3. Sering melamun dan berkhayal 8,3% 

4. Ceroboh atau kurang hati-hati 8,3% 

6. Mengalami masalah karena kurang mampu 

berhemat atau menabung 

16,6% 

7. Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan 

orang lain 

8,3% 

8. Khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan atau 

harapan orang tua atau anggota keluarga  

33,3% 

9. Takut atau kurang mampu berbicara di dalam 

kelas atau diluar kelas 

16,6% 

10. Mengalami kesulitan dalam ejaan, tata bahasa dan 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia 

25% 

11. Sukar memahami penjelasan dosen atau membuat 

catatan dalam perkuliahan 

8,3% 

Persentase keinginan mahasiswa mengemukakan permasalahan yang 

sedang mereka hadapi terdapat pada orang tua dengan persentase sebesar 

33,3% sedangkan kepada teman 8,3%. 

b. Jurnalistik  

1) Permasalahan Mahasiswa Jurnalistik 

Dari hasil daftar masalah mahasiswa dari 10 bidang permasalahan 

yang berjumlaah 225 pernyataan yang disebar pada 12 responden masalah 

yang dialami mahasiswa yaitu 
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Tabel 4.25 

Bidang Permasalahan Jasmani Dan Kesehatan (JDK) Prodi 

Jurnalistik 

NO PERNYATAAN % 

1. Badan terlalu gemuk atau kurus 33,3% 

2. Warna kulit kurang memuaskan 25% 

3. Berat badan terus berkurang atau bertambah 33,3% 

4. Badan terlalu pendek atau terlalu tinggi 16,6% 

5. Secara jasmani kurang menarik 25% 

6. Fungsi atau kondisi kesehatan mata kurang baik 16,6% 

7.  Gangguan pada gigi 16,6% 

8.  Fungsi dan kondisi kerongkongan sering terganggu misalnya 

serak 

16,6% 

9. Gagap dalam berbicara 16,6% 

10. Fungsi atau kondisi kesehatan telinga kurang baik 8,3% 

11. Kurang mampu berolah raga karena kondisi jasmani yang kurang 

baik 

16,6% 

12. Gangguan pada pencernaan makanan 16,6% 

13. Sering pusing atau mudah sakit atau secara umum merasa tidak 

sehat  

8,3% 

14. Mengidap penyakit kambuhan 16,6% 

15. Alergi terhadap makanan atau kondisi tertentu 16,6% 

16. Kurang atau susah tidur 25% 

17. Mengalami gangguan karena merokok atau minuman atau obat-

obatan 

16,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah jasmani dan 

kesehatan yang paling banyak dialami Badan terlalu gemuk atau kurus sebesat 

33,3% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami Sering pusing atau 

mudah sakit atau secara umum merasa tidak sehat sebesar 8,3%. 

Tabel 4.26 

Bidang Permasalahan Diri Pribadi (DPI) Prodi Jurnalistik 

No Pernyataan % 

1. Sering mimpi buruk  16,6% 

2. Cemas atau khawatir terhadap sesuatau yang belum pasti terjadi 66,6% 

3. Mudah lupa 50%% 

4. Sering melamun atau berkhayal 41,6% 

5. Ceroboh atau kurang hati-hati 33,3% 
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6. Sering murung atau tidak bahagia  8,3% 

7.  Kurang serius dalam menghadapi sesuatu yang penting 16,6% 

8.  Merasa hidup ini kurang  berarti 8,3% 

9. Mudah gentar atau khawatir dalam menghadapi atau 

mengemukakan sesuatu  

16,6% 

10. Penakut, pemalu atau mudah bingung 25 

11. Keras kepala atau sukar mengubah pendapat meskipun kata orang 

lain itu salah  

8,3% 

12. Takut mencoba sesuatu yang baru 16,6% 

13. Mudah marah atau tidak mampu mengendalikan 25% 

14. Merasa kesepian atau takut tinggal sendiri 16,6% 

15. Sering bertingkah laku, bertindak atau bersikap kekanak-kanak 8,3% 

16.  Rendah diri atau kurang percaya diri 58,3% 

17. Kurang terbuka terhadap orang lain 8,3% 

18. Sering membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu 8,3% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah diri pribadi yang 

paling banyak dialami rendah diri atau kurang percaya diri sebesat 58,3% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami Sering membesar-besarkan sesuatu 

yang tidak perlu sebesar 8,3%.   

Tabel 4. 27 

Bidang Permasalahan Hubungan Sosial (HSO) Prodi Jurnalistik 

No Pernyataan % 

1. Tidak menyukai atau di sukai orang lain 25% 

2. Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolok orang lain 41,6% 

3. Mengalami masalah karena ingin lebih dikenal atau lebih menarik 

bagi orang lain 

16,6% 

4. Mempunyai kawan yang tidak disukai orang lain 8,3% 

5. Kurang perduli terhadap orang lain 16,6% 

6. Merasa tidak dianggap penting, diremehkan orang lain 8,3% 

7.  Mengalami masalah dengan orang lain karena kurang peduli 

terhadap diri sendiri 

25% 

8.  Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain 25% 

9. Tidak lincah dan kurang mengetahui tentang tata cara pergaulan  16,6% 

10. Kurang pandai memimpin atau mudah dipengaruhi oleh orang 

lain 

25% 

11. Sering membantah atau tidak menyukai sesuatu yang dikatakan 8,3% 
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orang lain 

12. Mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan 

orang lain 

8,3% 

13. Lambat menjalin persahabatan  16,6% 

14.   

15.   

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan sosial 

yang paling banyak dialami Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolok 

orang lain sebesat 41,6% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami 

Mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan orang lain 

sebesar 8,3%. 

Tabel 4.28 

Bidang Permasalahan Ekonomi Dan Keuangan (EDK) Prodi 

Jurnalistik 

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena kurang berhemat atau kemampuan 

keuangan sangat tidak mencukupi, baik untuk keperluan sehari-

hari maupun keperlu-an pelajara  

25% 

2. Khawatir tidak mampu menyelesaikan pendidikan sekarang ini 

atau putus kuliah dan harus segera berkerja 

16,6% 

3. Mengalami masalah karena terlalu berhemat  25% 

4. Kekurangan dalam keuangan menyebabkan pengembangan diri 

terhambat  

8,3% 

5. Mengalami masalah karena ingin berpenghasilan sendiri 25% 

6. Khawatir akan kondisi keuangan orang tua atau orang yang 

menjadi sumber keuangan 

25% 

7.  Mengalami masalah karena keuangan dikendalikan orang lain 8,3% 

8.  Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sendiri sambil 

kuliah  

8,3% 

9. Mempertanyakan kemungkinan memperoleh beasiswa atau 

dana bantuan belajar lainnya 

41,6% 

10. Orang lain mengganggap pelit atau tidak mau membantu kawan 

yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

58,3% 

11. Terpaksa berbagi pengeluaraan keuangan dengan kakak atau 

adik atau anggota keluarga lain yang sama-sama membutuhkan 

biaya 

25 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami Orang lain mengganggap pelit atau tidak 

mau membantu kawan yang sedang mengalami kesulitan keuangan 58,3% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami Kesulitan dalam mendapatkan 

penghasilan sendiri sambil kuliah sebesar 8,3%. 

Tabel 4.29 

Bidang Permasalahan Karier Dan Pekerjaan  (KDP) Prodi 

Jurnalistik 

No Pernyataan % 

1. Khawatir akan kalah saing dalam mencari dan mendapatkan 

pekerjaan  

41,6% 

2. Kurang mampu memikirkan dan memilih pekerjaan yang akan 

dijabat nantinya 

33,3% 

3. Belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan atau 

pekerjaan apa 

50% 

4. Kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan 

pekerjaan dan seluk beluk jenis-jenis pekerjaan  

41,6% 

5. Ingin meperoleh bantuan dalam mendapatkan pekerjaan 

sambilan untuk melatih diri bekerja sambil kuliah 

33,3% 

6. Khawatir akan pekerjaan yang dijabat nantinya 16,6% 

7. Ragu akan kemampuan saya untuk sukses dalam bekerja 25% 

8. Belum mampu merencanakan masa depan atau takut akan 

bayangan masa depan 

8,3% 

9. Mengalami masalah karen membandingkan pekerjaan yang 

layak atau tidak layak untuk dijabat 

25% 

10. Khawatir di perlakukan tidak wajar atau tidak adil dalam 

mencari pekerjaan  

25% 

11. Kurang yakin terhadap kemampuan pendidikan sekarang ini 

dalam menyiapkan jabatan tertentu nantinya 

33,3% 

12. Ragu tentang kesempatan memperoleh pendidikan sesuati 

dengan pendidikan yang diikuti sekarang 

16,6% 

13. Ingin mengikuti paket perkuliahan atau latihan khusus tertentu 

yang benar-benar menunjang proses mencari dan melamar 

pekerjaan setamat pendidikan ini 

50% 
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14. Cemas kalau menjadi pengangguran selama pendidikan ini 16,6% 

15. Ragu apakah setamat pendidikan ini dapat pekerjaan secara 

mandiri 

16,6% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami Belum mengetahui bakat diri sendiri 

untuk jabatan atau pekerjaan apa 50% dan bidang masalah yang paling sedikit 

dialami Belum mampu merencanakan masa depan atau takut akan bayangan 

masa depan sebesar 8,3%. 

Tabel 4.30 

Bidang Permasalahan Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) Prodi 

Jurnalistik 

No Pernyataan % 

1. Sukar menyesuaikan diri dengan keadaan kampus 8,3% 

2. Kurang meminati program studi yang diikuti  16,6% 

3. Khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada waktu 

yang direncanakan  

50% 

4. Sering tidak masuk kuliah 16,6% 

5. khawatirTugas-tugas kuliah tidak selesai tepat pada waktunya 25% 

6. Sukar memahami penjelasan dosen sewaktu perkuliahan 

berlangsung 

50% 

7.  Mengalami kesulitan dalam membuat catatan kuliah 25% 

8.  Terpaksa mengikuti mata kuliah yang tidak disukai 8,3% 

9. Sering malas belajar 16,6% 

10. Kurang konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan 50% 

11. Mengalami masalah karena kemajuan atau hasil belajar hanya 

diberitahukan pada akhir semester 

16,6% 

12. Hasil belajar kurang memuaskan 8,3% 

13. Kurang berminat atau kurang mampu mempelajari buku 

pelajaran 

25% 

14. Takut atau kurang mampu berbicara di dalam kelas atau diluar 

kelas 

16,6% 

15. Mengalami kesulitan dalam ejaan, tata bahasa atau 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia 

8,3% 

16. Kekurangan waktu dalam belajar 25% 

17. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan secara 

tertulis, menyusun makalah, laporan atau karya tulis lainnya 

50% 
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18. Sukar mendapatkan referensi buku kuliah   58,3% 

19. Mengalami kesulitaan dalam pemahaman dan penggunaan 

istilah atau bahasa inggris atau bahasa asing lainnya 

16,6% 

20. Takut menghadapi ujian 8,3% 

21. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 16,6% 

22. Orang tua kurang peduli atau kurang membantu kegiatan 

belajar dikampus atau dirumah 

25% 

23. Anggota keluarga kurang peduli atau kurang membantu 

kegiatan belajar di kampus atau di rumah 

16,6% 

24. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 8,3% 

25. Cara dosen memberikan kuliah terlalu kaku atau membosankan 25% 

26. Dosen kurang bersahabat/membimbing mahasiswa 50% 

27. Mengalami masalah karena disiplin yang diterapkan dosen  16,6% 

28. Dirugikan karena dalam menilai kemajuan atau keberhasilan 

mahasiswa dosen kurang objektif 

25% 

29. Dosen kurang memberikan tanggung jawab  8,3% 

30 Dosen kurang adil atau pilih kasih 25% 

31. Ingin dekat dengan dosen 16,6% 

32. Dosen kuang memperhatikan kebutuan atau keadaan 

mahasiswaa 

16,6% 

33. Mendapatkan perhatian khusus dari dosen tertentu 16,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah pendidikan dan 

pengajaran yang paling banyak dialami Sukar mendapatkan referensi buku 

kuliah  58,3% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami Dosen kurang 

memberikan tanggung jawab sebesar 8,3%. 

Tabel 4.31 

Bidang Permasalahan Agama Nilai dan Moral (ANM) Prodi 

Jurnalistik 

No Pernyataan % 

1. Mengalami masalah untuk pergi ketempat peribadatan 8,3% 

2. Mempunyai  pandangan/kebiasaan yang tidak sesuai akidah  

3. Tidak mampu melaksanakan tuntunan keagamaan atau khawatir 

tidak mampu menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 

agama 

33,3% 

4. Ragu dan ingin memperoleh penjelasan lebih banyak tentang 

kaidah-kaidah agama belum 

16,6% 

5. Mengalami kesulitan dalam mendalami agama 8,3% 

6. Belum menjalankan ibadah agama sebagaimana diharapkan 50% 
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7.  Berkata dusta atau berbuat tidak jujur untuk tujuan-tujuan 

tertentu seperti membohongi teman, berlaku curang dalam ujian 

16,6% 

8.  Kurang mengetahui hal-hal yang menurut orang lain dianggap 

baik atau buruk, benar atau salah 

8,3% 

9. Tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu karena 

kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu 

41,6% 

10. Merasa terganggu oleh kesalahan atau keburukan orang lain 25% 

11. Tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengatakan 

kepada orang lain tentang sesuatu yang baik atau buruk, benar 

atau salah 

16,6% 

12. Kurang taat atau kurang khusuk dalam menjalankan akidah 

agama 

25% 

13. Mengalami masalah karena memiliki pandangan atau sikap  

keagamaan yang cenderung fanatic 

16,6% 

14. Meragukan manfaat ibadah atau upacara keagamaan 25% 

15. Merasa terganggu karena melakukan sesutau yang menjadikan 

orang lain tidak senang 

16,6% 

16. Sering ditegurr karena dianggap melakukan kesalahan 16,6% 

17, Tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya perlu dilakukan 16,6% 

18. Merasa bersalah karena terpaksa mengingkari janji 16,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah agama, nilai dan 

moral yang paling banyak dialami Belum menjalankan ibadah agama 

sebagaimana diharapkan 50% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami 

Kurang mengetahui hal-hal yang menurut orang lain dianggap baik atau buruk, 

benar atau salah sebesar 8,3%. 

Tabel 4.32 

Bidang Permasalahan Hubungan Muda-Mudi dan Perkawinan  

(HMP) Prodi Jurnalistik 

No Pernyataan % 

1. Khawatir tidak mendapat pacar atau jodoh yang baik 16,6% 

2. Terlalu memikirkan seks, percintaan, pacaran, perkawinan 8,3% 

3. Mengalami masalah karena dilarang atatu tidak patut pacaran 8,3% 

4. Mengalami masalah karena ingin mempunyai pacar 8,3% 

5. Canggung dalam menghadapi lawan jenis atau pacar 24,3% 

 

6. Bertepuk sebelah tanggan dengan teman akrab atau pacar 13,3% 

7.  Mengalami masalah karena mudah jatuh cinta/rindu pada pacar 13,3% 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan 

muda-mudi dan perkawinan yang paling banyak Canggung dalam menghadapi 

lawan jenis atau pacar sebesar 24,3% dan bidang masalah yang paling sedikit 

dialami Mengalami masalah karena dilarang atatu tidak patut pacaran sebesar 

8,3%. 

Tabel 4.33 

Bidang Permasalahan Keadaan Hubungan dalam Keluarga (KHK) 

Prodi Jurnalistik 

No  Pernyataan  % 

1. Mengkhawatirkan kondisi kesehatan anggota keluarga 57,1% 

2. Mengkhawatirkan keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja 66,6% 

3. Keluarga mengeluh tentang keadaan keuangan 28,6% 

4. Mengkhawatirkan orang tua yang bertempat tinggal jauh 42,8% 

5. Bermasalah karena ayah atau ibu akan kawin lagi 57,1% 

6. Khawatir tidak mampu memenuhi harapan keluarga 28,6% 

7.  Kurang mendapat perhatian dan pengertian orang tua/ keluarga 14,3% 

8.  Diperlakukan tidak adil oleh orang tua atau anggota keluarga 14,3% 

9. Orang tua atau keluarga lainnya terlalu berkuasa atau kurang 

memberi kebebasan 

14,3% 

10. Mengalami masalah karena rindu ingin bertemu dengan orang 

tua atau anggota keluarga lain 

42,8% 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah keadaan 

hubungan dalam keluarga yang paling banyak Mengkhawatirkan keadaan 

orang tua yang terlalu keras bekerja sebesar 66,6% dan bidang masalah yang 

paling sedikit dialami Orang tua atau keluarga lainnya terlalu berkuasa atau 

kurang memberi kebebasan sebesar 14,3%. 

Tabel 4.34 

Bidang Permasalahan Waktu Senggang  (WSG) Prodi Jurnalistik 

No  Pernyataan  % 

1. Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 

42,8% 
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2. Tidak mengetahui cara menggunakan waktu senggang yang ada  14,3% 

3. Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, televisi, buku dan 

lain-lain untuk menggunakan waktu senggang 

28,6% 

4. Kurang berminat atau tidak ada hal yang menarik dalam 

memanfaatkan waktu senggang yang tersedia 

14,3% 

5. Mengalami masalah karena memikirkan atau membayangkan 

kesempatan berlibur di tempat yang jauh, indah, tenang dan 

menyenangkan 

14,3% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah waktu senggang 

yang paling banyak Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 42,8%% dan bidang masalah yang paling 

sedikit Mengalami masalah karena memikirkan atau membayangkan 

kesempatan berlibur di tempat yang jauh, indah, tenang dan menyenangkan 

sebesar 14,3%. 

2) Persentase Permasalahan Mahasiswa Jurnalistik 

Persentase setiap bidang masalah yang dialami mahasiswa program studi 

Jurnalistik. Persentase tertingg terdapat pada bidang masalah karir dan 

pekerjaan (KDP) sebesar 28,88% sedangkan presentase terendah pada bidang 

masalah hubungan muda-mudi dan perkawinan (HMP) sebesar 4,66%. 

Persentase permasalahan mahasiswa program Jurnalistik dapat dilihat pada 

tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.35 

Bidang Permasalahan Mahasiswa Program Program Studi Jurnalistik 

No Bidang Masalah Persentase 

1. Jasmani Dan Kesehatan (JDK) 13,33% 

2. Diri Pribadi (DPI) 25% 

3. Hubunga Sosial ( HSO) 15,55% 
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4. Ekonomi Dan Keuangan ( EDK) 17,77% 

5. Karir Dan Pekerjaan (KDP) 28,88% 

6. Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) 16,29% 

7. Agama, Nilai Dan Moral (ANM) 10,27% 

8. Hubungan Muda-Mudi Dan Perkawinan (HMP) 4,66% 

9. Keadaan Dan Hubungan Keluarga (KHK) 9,33% 

10. Waktu Senggang (WSG) 18,33% 

Persentase permasalahan terberat atau sangat mengganggu program studi 

Jurnalistik terdapat pada bidang permasalahan ceroboh atau kurang hati-hati 

sebesar 33,3% dapat dilihat pada tabel  4.6 berikut. 

Tabel 4.36 

Bidang Permasalahan Terberat Mahasiswa Jurnalistik  

No  Pernyataan  Persentase 

1. Cemas atau khawatir terhadap sesuatu yang belum 

pasti 

25% 

2. Mudah lupa  25 % 

3. Sering melamun dan berkhayal 16,6% 

4. Ceroboh atau kurang hati-hati 33,3% 

5. Khawatir diperlakukan secara tidak wajar atau tidak 

adil dalam mencari atau melamar pekerjaan 

25% 

6. Kekurangan waktu senggang  8,3% 

7. Keluarga mengeluh tentang keadaan keuangan 16,6% 

8. Kesulitan dalam mengingat materi kuliah 25% 

9. Takut atau kurang mampu berbicara di dalam kelas 

atau diluar kelas 

16,6% 

10. Mengalami masalah karena rindu dan ingin bertemu 

dengan orang tua atau anggota keluarga 

8,3% 

11. Tidak betah dan ingin meninggalkan rumah karena 

keadaannya sangat tidak nyaman 

8,3% 

Persentase keinginan mahasiswa mengemukakan permasalahan yang 

sedang mereka hadapi terdapat pada orang tua dengan persentase sebesar 41,6 % 

sedangkan kepada teman 16,6%. 
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c. Komunikasi Penyiaran Islam 

1) Permasalahan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

Dari hasil daftar masalah mahasiswa dari 10 bidang permasalahan 

yang berjumlaah 225 pernyataan yang disebar pada 15 responden masalah 

yang dialami mahasiswa yaitu 

Tabel 4.37 

Bidang Permasalahan Jasmani Dan Kesehatan (JDK) Prodi 

Komunikasi Penyiaran Islam 

NO PERNYATAAN % 

1. Badan terlalu gemuk atau kurus 53,3% 

2. Warna kulit kurang memuaskan 13,3% 

3. Berat badan terus berkurang atau bertambah 25% 

4. Badan terlalu pendek atau terlalu tinggi 33,3% 

5. Fungsi atau kondisi kesehatan mata kurang baik 33,3% 

6. Fungsi atau kondisi kesehatan hidung kuang baik 6,6% 

7.  Fungsi dan kondisi kerongkongan sering terganggu misalnya 

serak 

20% 

8.  Sering pusing atau mudah sakit atau secara umum merasa tidak 

sehat  

6,6% 

9. mengalami gangguan setiap datang bulan 6,6% 

10. Mengidap penyakit kambuhan 13,6% 

11. Alergi terhadap makanan atau kondisi tertentu 6,6% 

12. Kurang atau susah tidur  

13. Mengalami gangguan karena merokok atau minuman atau obat-

obatan 

46,6% 

14. Khawatir tertular penyakit yang diderita orang lain 20% 

15.   

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah jasmani dan 

kesehatan paling banyak dialami yaitu Badan terlalu gemuk atau kurus sebesar 

53,3% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Sering pusing 

atau mudah sakit atau secara umum merasa tidak sehat sebesar 6,6%. 
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Tabel 4.38 

Bidang Permasalahan Diri Pribadi (DPI) Prodi Komunikasi 

Penyiaran Islam 

No Pernyataan % 

1. Sering mimpi buruk  6,6% 

2. Cemas atau khawatir terhadap sesuatau yang belum pasti terjadi 46,6% 

3. Mudah lupa 66,6% 

4. Sering melamun atau berkhayal 20% 

5. Ceroboh atau kurang hati-hati 33,3% 

6. Sering murung atau tidak bahagia  13,6% 

7.  Kurang serius dalam menghadapi sesuatu yang penting 25,6% 

8.  Sering gagal atau mudah putus asa 13,6% 

9. Mudah gentar atau khawatir dalam menghadapi atau 

mengemukakan sesuatu  

25,6% 

10. Penakut, pemalu atau mudah bingung 40% 

11. Keras kepala atau sukar mengubah pendapat meskipun kata orang 

lain itu salah  

46,6% 

12. Takut mencoba sesuatu yang baru 25,6% 

13. Mudah marah atau tidak mampu mengendalikan 13,6% 

14. Merasa kesepian atau takut tinggal sendiri 20% 

15. Sering bertingkah laku, bertindak atau bersikap kekanak-kanak 13,6% 

16. Rendah diri atau kurang percaya diri 53,3% 

17. Kurang terbuka terhadap orang lain 25,6% 

18. Sering membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu 20% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah diri pribadi yang 

paling banyak dialami yaitu Mudah lupa sebesar 66,6% dan bidang masalah 

yang paling sedikit dialami yaitu Sering mimpi buruk sebesar 6,6%. 

Tabel 4.39 

Bidang Permasalahan Hubungan Sosial (HSO) Prodi Komunikasi 

Penyiaran Islam 

No Pernyataan % 

1. Tidak menyukai atau di sukai orang lain 25,6% 

2. Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolok orang lain 6,6% 

3. Tidak mempunyai kawan akrab, hubungan sosial terbatas 6,6% 

4. Kurang perduli terhadap orang lain 13,6% 

5. Rapuh dalam berteman 6,6% 

6. Merasa tidak dianggap penting, diremehkan orang lain 13,6 

7.  Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain 33,3% 
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8.  Tidak lincah dan kurang mengetahui tentang tata cara pergaulan  13,6% 

9. Kurang pandai memimpin atau mudah dipengaruhi oleh orang 

lain 

33,3% 

10. Sering membantah atau tidak menyukai sesuatu yang dikatakan 

orang lain 

6,6% 

11. Mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan 

orang lain 

33,3% 

12. Lambat menjalin persahabatan  25,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan sosial 

yang paling banyak dialami yaitu Kurang pandai memimpin atau mudah 

dipengaruhi oleh orang lain Mudah lupa sebesar 33,3% dan bidang masalah 

yang paling sedikit dialami yaitu Sering membantah atau tidak menyukai 

sesuatu yang dikatakan orang lain sebesar 6,6%. 

Tabel 4.40 

Bidang Permasalahan Ekonomi Dan Keuangan (EDK) Prodi 

Komunikasi Penyiaran Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena kurang berhemat atau kemampuan 

keuangan sangat tidak mencukupi, baik untuk keperluan sehari-

hari maupun keperlu-an pelajara  

25,6% 

2. Khawatir tidak mampu menyelesaikan pendidikan sekarang ini 

atau putus kuliah dan harus segera berkerja 

20% 

3. Mengalami masalah karena terlalu berhemat  20% 

4. Kekurangan dalam keuangan menyebabkan pengembangan diri 

terhambat  

13,3% 

5. Mengalami masalah karena ingin berpenghasilan sendiri 25,6% 

6. Khawatir akan kondisi keuangan orang tua atau orang yang 

menjadi sumber keuangan 

80% 

7.  Mengalami masalah karena membanding-bandingkan kondisi 

keuangan sendiri dengan keuangan orang lain 

6,6% 

8.  Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sendiri sambil 

kuliah  

25,6% 

9. Mempertanyakan kemungkinan memperoleh beasiswa atau 

dana bantuan belajar lainnya 

33,3% 

10. Terpaksa berbagi pengeluaraan keuangan dengan kakak atau 

adik atau anggota keluarga lain yang sama-sama membutuhkan 

biaya 

20% 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami yaitu Khawatir akan kondisi keuangan 

orang tua atau orang yang menjadi sumber keuangan sebesar 80% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami yaitu Mengalami masalah karena 

membanding-bandingkan kondisi keuangan sendiri dengan keuangan orang 

lain sebesar 6,6%. 

Tabel 4.41 

Bidang Permasalahan Karier Dan Pekerjaan  (KDP) Prodi 

Komunikasi Penyiaran Islam 

No Pernyataan % 

1. Khawatir akan kalah saing dalam mencari dan mendapatkan 

pekerjaan  

53,3% 

2. Kurang mampu memikirkan dan memilih pekerjaan yang akan 

dijabat nantinya 

13,3% 

3. Belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan atau 

pekerjaan apa 

33,3% 

4. Kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan 

pekerjaan dan seluk beluk jenis-jenis pekerjaan  

33,3% 

5. Ingin meperoleh bantuan dalam mendapatkan pekerjaan 

sambilan untuk melatih diri bekerja sambil kuliah 

46,6% 

6. Khawatir akan pekerjaan yang dijabat nantinya 66,6% 

7. Ragu akan kemampuan saya untuk sukses dalam bekerja 13,3% 

8. Belum mampu merencanakan masa depan atau takut akan 

bayangan masa depan 

25,6% 

9. Mengalami masalah karen membandingkan pekerjaan yang 

layak atau tidak layak untuk dijabat 

20% 

10. Khawatir di perlakukan tidak wajar atau tidak adil dalam 

mencari pekerjaan  

25,6% 

11. Kurang yakin terhadap kemampuan pendidikan sekarang ini 

dalam menyiapkan jabatan tertentu nantinya 

46,6% 

12. Ragu tentang kesempatan memperoleh pendidikan sesuati 

dengan pendidikan yang diikuti sekarang 

13,3% 

13. Cemas kalau menjadi pengangguran selama pendidikan ini 25,6% 
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14. Ragu apakah setamat pendidikan ini dapat pekerjaan secara 

mandiri 

20% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami yaitu Khawatir akan pekerjaan yang 

dijabat nantinya sebesar 66,6% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami 

yaitu Kurang mampu memikirkan dan memilih pekerjaan yang akan dijabat 

nantinya sebesar 13,3% 

Tabel 4.42 

Bidang Permasalahan Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) Prodi 

Komunikasi Penyiaran Islam 

No Pernyataan % 

1. Khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada waktu 

yang direncanakan  

20% 

2. Sering tidak masuk kuliah 20% 

3. khawatirTugas-tugas kuliah tidak selesai tepat pada waktunya 13,3% 

4. Mengalami kesulitan dalam membuat catatan kuliah 66,6% 

5. Terpaksa mengikuti mata kuliah yang tidak disukai 46,6% 

6. Kurang konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan 33,3% 

7.  Khawatir tugas-tugas perkuliahan hasilnya kurang memuaskan 

atau rendah 

6,6% 

8.  Mengalami masalah karena kemajuan atau hasil belajar hanya 

diberitahukan pada akhir semester 

13,3% 

9. Mengalami masalah dalam belajar kelompok 25,6% 

10. Mengalami kesulitan dalam ejaan, tata bahasa atau 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia 

40% 

11. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan ujian 53,3% 

12. Kekurangan waktu dalam belajar 33,3% 

13. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan secara 

tertulis, menyusun makalah, laporan atau karya tulis lainnya 

20% 

14. Sukar mendapatkan referensi buku kuliah   66,6% 

15. Takut menghadapi ujian 25,6% 

16. Orang tua kurang peduli atau kurang membantu kegiatan 

belajar dikampus atau dirumah 

46,6% 

17. Anggota keluarga kurang peduli atau kurang membantu 

kegiatan belajar di kampus atau di rumah 

60% 

18. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 25,6% 
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19. Cara dosen memberikan kuliah terlalu kaku atau membosankan 13,3% 

20. Dosen kurang bersahabat/membimbing mahasiswa 13,3% 

21. Mengalami masalah karena disiplin yang diterapkan dosen  53,3% 

22. Dirugikan karena dalam menilai kemajuan atau keberhasilan 

mahasiswa dosen kurang objektif 

60% 

23. Dosen kurang memberikan tanggung jawab  60% 

24. Dosen kurang adil atau pilih kasih 13,3% 

25. Ingin dekat dengan dosen 33,3% 

26. Dosen kuang memperhatikan kebutuan atau keadaan 

mahasiswaa 

20% 

27. Mendapatkan perhatian khusus dari dosen tertentu 13,6% 

28. Dalam memberikan materi kuliah atau hubungan dendan 

mahasiswa tindakan dosen sering berubah-ubah sehingga 

membingungkan mahasiswa 

13,3% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah pendidikan dan 

pembelajaran yang paling banyak dialami yaitu Sukar mendapatkan referensi 

buku kuliah  sebesar 66,6% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami 

yaitu Khawatir tugas-tugas perkuliahan hasilnya kurang memuaskan atau 

rendah 6,6% 

Tabel 4.43 

Bidang Permasalahan Agama Nilai dan Moral (ANM) Prodi 

Komunikasi Penyiaran Islam 

No Pernyataan % 

1. Mempunyai  pandangan/kebiasaan yang tidak sesuai akidah 6,6% 

2. Tidak mampu melaksanakan tuntunan keagamaan atau khawatir 

tidak mampu menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 

agama 

13,3% 

3. Ragu dan ingin memperoleh penjelasan lebih banyak tentang 

kaidah-kaidah agama belum 

20% 

4. Mengalami kesulitan dalam mendalami agama 13,3% 

5. Belum menjalankan ibadah agama sebagaimana diharapkan 25,6% 

6. Berkata dusta atau berbuat tidak jujur untuk tujuan-tujuan 

tertentu seperti membohongi teman, berlaku curang dalam ujian 

13,3% 

7.  Kurang mengetahui hal-hal yang menurut orang lain dianggap 

baik atau buruk, benar atau salah 

13,3% 

8.  Tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu karena 

kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu 

60% 
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9. Merasa terganggu oleh kesalahan atau keburukan orang lain 13,3% 

10. Tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengatakan 

kepada orang lain tentang sesuatu yang baik atau buruk, benar 

atau salah 

25,6% 

11. Khawatir atau merasa takut akan akibat perbuatan melanggar 

kaidah-kaidah agama 

33,3% 

12. Kurang menyukai pembicaraan pembicaraan yang dilontarkan 

di tempat peribadatan 

13,3% 

13. Kurang taat atau kurang khusuk dalam menjalankan akidah 

agama 

40% 

14. Terlanjur berbicara, bertindak, atau bersikap yang tidak layak 

kepada orang tua atau orang lain 

6,6% 

15. Sering ditegurr karena dianggap melakukan kesalahan 13,3% 

16. Merasa bersalah karena terpaksa mengingkari janji 25,6% 

17. Mengalami persoalan karena berbeda pendapat tentang suatu 

aturan dalam adat 

20% 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah agama nilai dan 

moral yang paling banyak dialami yaitu Tidak dapat mengambil keputusan 

tentang sesuatu karena kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu 60% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Khawatir tugas-tugas 

perkuliahan hasilnya kurang memuaskan atau rendah 6,6% 

Tabel 4.44 

Bidang Permasalahan Hubungan Muda-Mudi dan Perkawinan  

(HMP) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 

No Pernyataan % 

1. Terlalu memikirkan seks, percintaan, pacaran, perkawinan 6,6% 

2. Kurang mendapat perhatian dari lawan jenis atau pacar 6,6% 

3. Mengalami masalah karena ingin mempunyai pacar 13,3% 

4. Mengalami masalah dalam memilih teman akrab dan lawan 

jenis atau pacar 

13,3% 

5. Mengalami masalah karena takut atau sudah terlalu jauh 

berhubungan dengan lawan jenis atau pacar 

6,6% 

6. Khawati akan di paksa kawin 6,6% 

7.  Mengalami masalah karena mudah jatuh cinta/rindu pada pacar 25,6% 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan muda-

mudi dan perkawinan yang paling banyak dialami yaitu Mengalami masalah 

karena mudah jatuh cinta/rindu pada pacar 25,6% dan bidang masalah yang 

paling sedikit dialami yaitu Kurang mendapat perhatian dari lawan jenis atau 

pacar 6,6% 

Tabel 4.45 

Bidang Permasalahan Keadaan Hubungan dalam Keluarga (KHK) 

Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Mengkhawatirkan kondisi kesehatan anggota keluarga 25,6% 

2. Mengkhawatirkan keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja 46,6% 

3. Keluarga mengeluh tentang keadaan keuangan 33,3% 

4. Mengkhawatirkan orang tua yang bertempat tinggal jauh 25,6% 

5. Khawatir tidak mampu memenuhi harapan keluarga 13,6% 

6. Diperlakukan tidak adil oleh orang tua atau anggota keluarga 6,6% 

7.  Khawatir akan terjadinya pertentangan di dalam keluarga 13,6% 

8.  Hubungan dengan orang tua atau keluarga kurang hangat, 

kurang harmonis, kurang mengembirakan 

6,6% 

9. Mengalami masalah karena anak tunggal,anak bungsu, satu-

satunya anak laki-laki atau perempuan 

6,6% 

10. Tinggal dilingkungan keluarga atau tetangga yang kurang 

menyenangkan  

13,6% 

11. Tidak sependapat dengan orangtua atau anggota keluarga 

tentang sesuatu yang direncanakan 

6,6% 

12. Mengalami masalah karena rindu ingin bertemu dengan orang 

tua atau anggota keluarga lain 

13,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah keadaan 

hubungan dalam keluarga yang paling banyak dialami yaitu Mengkhawatirkan 

keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja 46,6% dan bidang masalah yang 

paling sedikit dialami yaitu Mengalami masalah karena anak tunggal,anak 

bungsu, satu-satunya anak laki-laki atau perempuan 6,6%. 
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Tabel 4.46 

Bidang Permasalahan Waktu Senggang  (WSG) Prodi Komunikasi 

Penyiaran Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 

6,6% 

2. Tidak di perkenankan atau kurang bebas dalam menggunakan 

waktu senggang yang tersedia untuk kegiatan yang disukai atau 

diinginkan 

13,6% 

3. Tidak mempunyai kawan akrab untuk bersama-sama mengisi 

waktu luang 

20% 

4. Tidak mengetahui cara menggunakan waktu senggang yang ada  13,6% 

5. Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, televisi, buku dan 

lain-lain untuk menggunakan waktu senggang 

13,6% 

6. Mengalami masalah dalam menggunakan waktu senggang 

karena tidak memiliki keterampilan tertentu seperti bermain 

musik, olaraga, menari dan lain sebagainya 

25,6% 

7.  Mengalami masalah karena memikirkan atau membayangkan 

kesempatan berlibur di tempat yang jauh, indah, tenang dan 

menyenangkan 

20% 

8.  Mengalami masalah karena cara melaksanakan kegiatan atau 

acara yang kurang tepat dalam menggunakan waktu senggang 

20% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang waktu senggang yang 

paling banyak dialami yaitu Mengalami masalah dalam menggunakan waktu 

senggang karena tidak memiliki keterampilan tertentu seperti bermain musik, 

olaraga, menari dan lain sebagainya 25,6% dan bidang masalah yang paling 

sedikit dialami yaitu Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 6,6% 

2) Persentase Permasalahan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

Persentase setiap bidang masalah yang dialami mahasiswa program studi 

Komunikasi Penyiaran Islam. Persentase tertingg terdapat pada bidang 

masalah karir dan pekerjaan (KDP) sebesar 30,22% sedangkan presentase 
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terendah pada bidang masalah agama, nilai dan moral (ANM) sebesar 8,44%. 

Persentase permasalahan mahasiswa program program Komunikasi Penyiaran 

Islam dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.47 

Bidang Permasalahan Mahasiswa Program Program Studi Komunikasi 

Penyiaran Islam 

No Bidang Masalah Persentase 

1. Jasmani Dan Kesehatan (JDK) 11,46% 

2. Diri Pribadi (DPI) 26,66% 

3. Hubunga Sosial ( HSO) 13,77% 

4. Ekonomi Dan Keuangan ( EDK) 18,22% 

5. Karir Dan Pekerjaan (KDP) 30,22% 

6. Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) 23,85% 

7. Agama, Nilai Dan Moral (ANM) 8,44% 

8. Hubungan Muda-Mudi Dan Perkawinan (HMP) 11,33% 

9. Keadaan Dan Hubungan Keluarga (KHK) 9,33% 

10. Waktu Senggang (WSG) 18,33% 

Persentase permasalahan terberat atau sangat mengganggu program 

studi Komunikasi Penyiaran Islam  terdapat pada bidang permasalahan sering 

gagal atau mudah patah semangat sebesar 20% dapat dilihat pada tabel 4.8  

berikut. 

Tabel 4.48 

Bidang Permasalahan Terberat Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

NO  PERNYATAAN  PERSENTASE 

1. Ceroboh atau kurang hati-hati 20% 

2. Kurang serius menghadapi sesuatu yang penting 13,3% 

3. Sering gagal atau mudah patah semangat 20% 

4. Mengalami masalah karena membanding-bandingkan 

konsisi keuangan sendiri dengan kondisi keuangan 

orang lain 

13,3% 

5. Secara jasmani kurang menarik 6,6% 

6. Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sendiri 

sambil kuliah  

13,3% 

7. Ingin dekat dengan dosen   13,3% 

8. Rendah diri atau kurang percaya diri 13,3 
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9. Kurang atau susah tidur  6,6% 

Persentase keinginan mahasiswa mengemukakan permasalahan yang 

sedang mereka hadapi terdapat pada orang tua dengan persentase sebesar 40% 

sedangkan kepada teman 13,3% dan kepada psikiater 6,6% 

d. Manajemen Dakwah 

1) Permasalahan Mahasiswa Manajemen Dakwah 

Dari hasil daftar masalah mahasiswa dari 10 bidang permasalahan 

yang berjumlaah 225 pernyataan yang disebar pada 11 responden masalah 

yang dialami mahasiswa yaitu 

Tabel 4.49 

Bidang Permasalahan Jasmani Dan Kesehatan (JDK) Prodi

 Manajemen Dakwah 

No Pernyataan % 

1. Badan terlalu gemuk atau kurus 45,4% 

2. Warna kulit kurang memuaskan 18,2% 

3. Berat badan terus berkurang atau bertambah 45,4% 

4. Badan terlalu pendek atau terlalu tinggi 27,3% 

5. Secara jasmani kurang menarik 18,2% 

6. Fungsi atau kondisi kesehatan mata kurang baik 27,3% 

7.  Mengalami gangguan tertentu karena cacat jasmani 9,1% 

8.  Fungsi atau kondisi kesehatan hidung kuang baik 18,3% 

9. Kondisi kesehatan kulit sering terganggu 27,3% 

10. Gangguan pada gigi 9,1% 

11. Fungsi dan kondisi kerongkongan sering terganggu misalnya 

serak 

18,3% 

12. Gangguan pada pencernaan makanan 9,1% 

13. mengalami gangguan setiap datang bulan 36,4% 

14. Selera makan sering terganggu 18,3% 

15. Mengidap penyakit kambuhan 36,4% 

16. Alergi terhadap makanan atau kondisi tertentu 18,3% 

17. Kurang atau susah tidur 9,1% 

18. Mengalami gangguan karena merokok atau minuman atau obat-

obatan 

27,3% 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah jasmani dan 

kesehatan yang paling banyak dialami yaitu Badan terlalu gemuk atau kurus 

45,4% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu kurang atau susah 

tidur 6,6%. 

Tabel 4.50 

Bidang Permasalahan Diri Pribadi (DPI) Prodi Manajemen Dakwah 

No Pernyataan % 

1. Sering mimpi buruk  27,3% 

2. Cemas atau khawatir terhadap sesuatau yang belum pasti terjadi 45,4% 

3. Mudah lupa 54,5% 

4. Sering melamun atau berkhayal 36,4% 

5. Ceroboh atau kurang hati-hati 54,5% 

6. Sering murung atau tidak bahagia  18,2% 

7.  Kurang serius dalam menghadapi sesuatu yang penting 18,2% 

8.  Merasa hidup ini kurang  berarti 18,2% 

9. Sering gagal atau mudah putus asa 45,4% 

10. Mudah gentar atau khawatir dalam menghadapi atau 

mengemukakan sesuatu  

27,3% 

11. Penakut, pemalu atau mudah bingung 36,4% 

12. Keras kepala atau sukar mengubah pendapat meskipun kata orang 

lain itu salah  

27,4% 

13. Takut mencoba sesuatu yang baru 18,2% 

14. Mudah marah atau tidak mampu mengendalikan 36,4% 

15. Merasa kesepian atau takut tinggal sendiri 36,4% 

16. Sering bertingkah laku, bertindak atau bersikap kekanak-kanak 27,3% 

17. Rendah diri atau kurang percaya diri 9,1% 

18. Kurang terbuka terhadap orang lain 36,4% 

19. Sering membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu 9,1% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah diri pribadi yang 

paling banyak dialami yaitu mudah lupa dan ceroboh atau kurang hati-hati 

54,5% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu sering membesar-

besarkan masalah yang tidak perlu 9,1%. 
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Tabel 4.51 

Bidang Permasalahan Hubungan Sosial (HSO) Prodi Manajemen 

Dakwah 

No Pernyataan % 

1. Tidak menyukai atau di sukai orang lain 27,3% 

2. Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolok orang lain 27,3% 

3. Mengalami masalah karena ingin lebih dikenal atau lebih menarik 

bagi orang lain 

9,1% 

4. Mempunyai kawan yang tidak disukai orang lain 18,2% 

5. Kurang perduli terhadap orang lain 45,4% 

6. Rapuh dalam berteman  

7.  Merasa tidak dianggap penting, diremehkan orang lain 27,3% 

8.  Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain 45,4% 

9. Tidak lincah dan kurang mengetahui tentang tata cara pergaulan  27,3% 

10. Kurang pandai memimpin atau mudah dipengaruhi oleh orang 

lain 

36,4% 

11. Sering membantah atau tidak menyukai sesuatu yang dikatakan 

orang lain 

18,2% 

12. Mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan 

orang lain 

9,1% 

13. Lambat menjalin persahabatan  9,1% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan sosial 

yang paling banyak dialami yaitu Canggung atau tidak lancar berkomunikasi 

dengan orang lain 45,4% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu 

lambat menjalin persahabatan sebesar 9,1%. 

Tabel 4.52 

Bidang Permasalahan Ekonomi Dan Keuangan (EDK) Prodi 

Manajemen Dakwah 

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena kurang berhemat atau kemampuan 

keuangan sangat tidak mencukupi, baik untuk keperluan sehari-

hari maupun keperluan pelajaran 

27,3% 

2. Khawatir tidak mampu menyelesaikan pendidikan sekarang ini 

atau putus kuliah dan harus segera berkerja 

36,4% 

4. Kekurangan dalam keuangan menyebabkan pengembangan diri 

terhambat  

27,3% 

6. Mengalami masalah karena ingin berpenghasilan sendiri 27,3% 
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7.  Berhutang yang cukup memberatkan  

9. Khawatir akan kondisi keuangan orang tua atau orang yang 

menjadi sumber keuangan 

45,4% 

10. Mengalami masalah karena keuangan dikendalikan orang lain 18,2% 

11. Mengalami masalah karena membanding-bandingkan kondisi 

keuangan sendiri dengan keuangan orang lain 

27,3% 

12. Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sendiri sambil 

kuliah  

18,2% 

13. Mempertanyakan kemungkinan memperoleh beasiswa atau 

dana bantuan belajar lainnya 

36,4% 

14. Orang lain mengganggap pelit atau tidak mau membantu kawan 

yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

9,1% 

15. Terpaksa berbagi pengeluaraan keuangan dengan kakak atau 

adik atau anggota keluarga lain yang sama-sama membutuhkan 

biaya 

18,2% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami yaitu Khawatir akan kondisi keuangan 

orang tua atau orang yang menjadi sumber keuangan 45,4% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami yaitu Orang lain mengganggap pelit atau 

tidak mau membantu kawan yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

ambat menjalin persahabatan sebesar 9,1% 

Tabel 4.53 

Bidang Permasalahan Karier Dan Pekerjaan  (KDP) Prodi 

Manajemen Dakwah 

No Pernyataan % 

1. Khawatir akan kalah saing dalam mencari dan mendapatkan 

pekerjaan  

18,2% 

2. Kurang mampu memikirkan dan memilih pekerjaan yang akan 

dijabat nantinya 

27,3% 

3. Belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan atau 

pekerjaan apa 

63,6% 

4. Kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan 

pekerjaan dan seluk beluk jenis-jenis pekerjaan  

63,6% 

5. Ingin meperoleh bantuan dalam mendapatkan pekerjaan 

sambilan untuk melatih diri bekerja sambil kuliah 

54,5% 

6. Khawatir akan pekerjaan yang dijabat nantinya 18,2% 



143 
 

7. Ragu akan kemampuan saya untuk sukses dalam bekerja 27,3% 

8. Belum mampu merencanakan masa depan atau takut akan 

bayangan masa depan 

18,2% 

9. Mengalami masalah karen membandingkan pekerjaan yang 

layak atau tidak layak untuk dijabat 

18,2% 

10. Khawatir di perlakukan tidak wajar atau tidak adil dalam 

mencari pekerjaan  

36,4% 

11. Kurang yakin terhadap kemampuan pendidikan sekarang ini 

dalam menyiapkan jabatan tertentu nantinya 

18,2% 

12. Ragu tentang kesempatan memperoleh pendidikan sesuati 

dengan pendidikan yang diikuti sekarang 

45,5% 

13. Ingin mengikuti paket perkuliahan atau latihan khusus tertentu 

yang benar-benar menunjang proses mencari dan melamar 

pekerjaan setamat pendidikan ini 

18,2% 

14. Cemas kalau menjadi pengangguran selama pendidikan ini 36,4% 

15. Ragu apakah setamat pendidikan ini dapat pekerjaan secara 

mandiri 

9,1% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah karier dan 

pekerjaan yang paling banyak dialami yaitu Kurang memiliki pengetahuan 

yang luas tentang lapangan pekerjaan dan seluk beluk jenis-jenis pekerjaan 

63,3% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Ragu apakah 

setamat pendidikan ini dapat pekerjaan secara mandiri sebesar 9,1. 

Tabel 4.54 

Bidang Permasalahan Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) Prodi 

Manajemen Dakwah 

No Pernyataan % 

1. Meragukan kemanfaatan memasuki universitas ini 9,1% 

2. Kurang meminati program studi yang diikuti  18,2% 

3. Khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada waktu 

yang direncanakan  

45,5% 

4. Sering tidak masuk kuliah 9,1% 

5. khawatirTugas-tugas kuliah tidak selesai tepat pada waktunya 27,3% 

6. Sukar memahami penjelasan dosen sewaktu perkuliahan 

berlangsung 

9,1% 
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7.  Mengalami kesulitan dalam membuat catatan kuliah 18,2% 

8.  Terpaksa mengikuti mata kuliah yang tidak disukai 18,2% 

9. Kurang konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan 36,6% 

10. Kurang berminat atau kurang mampu mempelajari buku 

pelajaran 

18,2% 

11. Mengalami kesulitan dalam ejaan, tata bahasa atau 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia 

27,3% 

12. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan ujian 18,2% 

13. Tidak mengetahui atau tidak mampu menerapkan cara-cara 

belajar yang baik 

18,2% 

14. Kekurangan waktu dalam belajar 27,3% 

15. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan secara 

tertulis, menyusun makalah, laporan atau karya tulis lainnya 

45,5% 

16. Sukar mendapatkan referensi buku kuliah   18,2% 

17. Mengalami kesulitaan dalam pemahaman dan penggunaan 

istilah atau bahasa inggris atau bahasa asing lainnya 

27,3% 

18. Kesulitan dalam membaca cepat atau memahami isi buku 

pelajaran 

27,3% 

19. Anggota keluarga kurang peduli atau kurang membantu 

kegiatan belajar di kampus atau di rumah 

18,2% 

20. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 36,4% 

21. Cara dosen memberikan kuliah terlalu kaku atau membosankan 27,3% 

22. Dosen kurang bersahabat/membimbing mahasiswa  

23. Mengalami masalah karena disiplin yang diterapkan dosen  27,3% 

24. Dosen kurang memberikan tanggung jawab  36,4% 

25. Dosen kurang adil atau pilih kasih 27,3% 

26. Dosen kuang memperhatikan kebutuan atau keadaan 

mahasiswaa 

36,4% 

27. Mendapatkan perhatian khusus dari dosen tertentu 18,2% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah pendidikan dan 

pengajaran yang paling banyak dialami yaitu Mengalami masalah dalam 

menjawab pertanyaan secara tertulis, menyusun makalah, laporan atau karya 

tulis lainnya 45,5% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu 

Meragukan kemanfaatan memasuki universitas ini sebesar 9,1. 
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Tabel 4.55 

Bidang Permasalahan Agama Nilai dan Moral (ANM) Prodi 

Manajemen Dakwah 

No Pernyataan % 

1. Tidak mampu melaksanakan tuntunan keagamaan atau khawatir 

tidak mampu menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 

agama 

18,2% 

2. Kurang menyukai pembicaraan tentang agama 27,3% 

3. Ragu dan ingin memperoleh penjelasan lebih banyak tentang 

kaidah-kaidah agama belum 

27,3% 

4. Bermasalah karena anggota keluarga tidak seagama 18,2% 

5. Berkata dusta atau berbuat tidak jujur untuk tujuan-tujuan 

tertentu seperti membohongi teman, berlaku curang dalam ujian 

27,3% 

6. Kurang mengetahui hal-hal yang menurut orang lain dianggap 

baik atau buruk, benar atau salah 

27,3% 

7.  Tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu karena 

kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu 

27,3% 

8.  Tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengatakan 

kepada orang lain tentang sesuatu yang baik atau buruk, benar 

atau salah 

18,2% 

9. Khawatir atau merasa takut akan akibat perbuatan melanggar 

kaidah-kaidah agama 

27,3% 

10. Kurang menyukai pembicaraan pembicaraan yang dilontarkan 

di tempat peribadatan 

9,1% 

11. Kurang taat atau kurang khusuk dalam menjalankan akidah 

agama 

36,6% 

12. Merasa terganggu karena melakukan sesutau yang menjadikan 

orang lain tidak senang 

9,1% 

13. Sering ditegurr karena dianggap melakukan kesalahan 9,1% 

14. Mengalami masalah karena berbohong atau berkata tidak layak 

meskipun sebenarnya dengan maksud sekedar berolok-olok  

13,3% 

15. Tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya perlu dilakukan 13,3% 

16. Mengalami masalah karena memiliki kebiasaan yang berbeda 

dari orang lain 

13,3% 

17. Terlanjur melakukan sesuatu perbuatan yang salah atau  

melanggar nilai-nilai moral 

27,3% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah agama nilai dan 

moral yang paling banyak dialami yaitu Kurang taat atau kurang khusuk 

dalam menjalankan akidah agama 36,6% dan bidang masalah yang paling 
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sedikit dialami yaitu Sering ditegurr karena dianggap melakukan kesalahan 

sebesar 9,1%. 

Tabel 4.56 

Bidang Permasalahan Hubungan Muda-Mudi dan Perkawinan  

(HMP) Prodi Manajemen Dakwah 

No Pernyataan % 

1. Khawatir tidak mendapat pacar atau jodoh yang baik 18,2% 

2. Mengalami masalah karena dilarang atatu tidak patut pacaran 9,1% 

3. Mengalami masalah karena ingin mempunyai pacar 18,3% 

4. Mengalami masalah dalam memilih teman akrab dan lawan 

jenis atau pacar 

9,1 

5. Bertepuk sebelah tanggan dengan teman akrab atau pacar 9,1% 

6. Mengalami masalah karena mudah jatuh cinta/rindu pada pacar 18,2% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan muda-

mudi dan perkawinan yang paling banyak dialami yaitu Khawatir tidak 

mendapat pacar atau jodoh yang baik 18,2% dan bidang masalah yang paling 

sedikit dialami yaitu Mengalami masalah karena dilarang atatu tidak patut 

pacaran sebesar 9,1%. 

Tabel 4.57 

Bidang Permasalahan Keadaan Hubungan dalam Keluarga (KHK) 

Prodi Manajemen Dakwah 

No  Pernyataan  % 

1. Bermasalah karena kedua orang tua berpisah atau bercerai 18,2% 

2. Mengalami masalah karena ayah/ibu meninggal dunia 27,3% 

3. Mengkhawatirkan kondisi kesehatan anggota keluarga 27,3% 

4. Mengkhawatirkan orang tua yang bertempat tinggal jauh 45,5% 

5. Khawatir tidak mampu memenuhi harapan keluarga 36,6% 

6. Membayangkan atau berpikir seandainya menjadi anak dari 

keluarga lain 

27,3% 

7.  Kurang mendapat perhatian dan pengertian orang tua/ keluarga 27,3% 

8.  Diperlakukan tidak adil oleh orang tua atau anggota keluarga 18,2% 

9. Khawatir akan terjadinya pertentangan di dalam keluarga 27,3% 

10. Hubungan dengan orang tua atau keluarga kurang hangat, 

kurang harmonis, kurang mengembirakan 

9,1% 

11. Hubungan kuang harmonis dengan saudara atau anggota 27,3% 
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keluarga lainnya 

12. Dicurigai oleh orangtua atau anggota keluarga lainnya 9,1% 

13. Bermasalah karena tinggal di rumah orangtua atau anggota 

keluarga lain 

9,1% 

14. Tinggal dilingkungan keluarga atau tetangga yang kurang 

menyenangkan  

27,3% 

15. Mengalami masalah karena rindu ingin bertemu dengan orang 

tua atau anggota keluarga lain 

18,2% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah keadaan 

hubungan dalam keluarga yang paling banyak dialami yaitu Mengkhawatirkan 

orang tua yang bertempat tinggal jauh 45,5% dan bidang masalah yang paling 

sedikit dialami yaitu Bermasalah karena tinggal di rumah orangtua atau 

anggota keluarga lain sebesar 9,1%. 

Tabel 4.58 

Bidang Permasalahan Waktu Senggang  (WSG) Prodi Manajemen 

Dakwah 

No  Pernyataan  % 

1. Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 

27,3% 

2. Tidak di perkenankan atau kurang bebas dalam menggunakan 

waktu senggang yang tersedia untuk kegiatan yang disukai atau 

diinginkan 

9,1% 

3. Mengalami masalah untuk mengikuti kegiatan acara-acara 

gembira dan santai bersama kawan-kawan 

18,2% 

4. Tidak mengetahui cara menggunakan waktu senggang yang ada  18,2% 

5. Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, televisi, buku dan 

lain-lain untuk menggunakan waktu senggang 

36,6% 

6. Mengalami masalah dalam menggunakan waktu senggang 

karena tidak memiliki keterampilan tertentu seperti bermain 

musik, olaraga, menari dan lain sebagainya 

9,1% 

7.  Kurang berminat atau tidak ada hal yang menarik dalam 

memanfaatkan waktu senggang yang tersedia 

27,3% 

8.  Mengalami masalah karena memikirkan atau membayangkan 

kesempatan berlibur di tempat yang jauh, indah, tenang dan 

menyenangkan 

9,1% 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah waktu senggang 

yang paling banyak dialami yaitu Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, 

televisi, buku dan lain-lain untuk menggunakan waktu senggang 36,6% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Mengalami masalah karena 

memikirkan atau membayangkan kesempatan berlibur di tempat yang jauh, 

indah, tenang dan menyenangkan sebesar 9,1%. 

2) Persentase Permalahan Mahasiwa Manajemen Dakwah 

Persentase setiap bidang masalah yang dialami mahasiswa program 

studi Manajemen Dakwah. Persentase tertingg terdapat pada bidang masalah 

karir dan pekerjaan (KDP) sebesar 31,51% sedangkan presentase terendah 

pada bidang masalah hubungan muda-mudi dan perkawinan (HMP) sebesar 

3,63%. Persentase permasalahan mahasiswa program Manajemen Dakwah 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.59 

Bidang Permasalahan Mahasiswa Program Program Studi Manajemen 

Dakwah 

No Bidang Masalah Persentase 

1. Jasmani Dan Kesehatan (JDK) 15,27% 

2. Diri Pribadi (DPI) 29,09% 

3. Hubunga Sosial ( HSO) 15,75% 

4. Ekonomi Dan Keuangan ( EDK) 24,84% 

5. Karir Dan Pekerjaan (KDP) 31,51% 

6. Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) 19,59% 

7. Agama, Nilai Dan Moral (ANM) 11,51% 

8. Hubungan Muda-Mudi Dan Perkawinan (HMP) 3,63% 

9. Keadaan Dan Hubungan Keluarga (KHK) 14,90% 

10. Waktu Senggang (WSG) 16,36% 
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Persentase permasalahan terberat atau sangat mengganggu program studi 

Manajemen Dakwah  terdapat pada bidang permasalahan khawatir memperoleh 

nilai rendah dalam ujian ataupun tugas-tugas sebesar 36,4% dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.60 

Bidang Permasalahan Terberat Mahasiswa Manajemen Dakwah 

NO  PERNYATAAN  PERSENTASE 

1. Ingin mendapat bantuan dalam mendapatkan pekerjaan 

sambilan untuk melati diri bekerja sambil kuliah 

18,2% 

3. Khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan atau harapan 

orang tua atau anggota keluarga lain 

18,2% 

4. Takut atau kurang mampu berbicara di dalam kelas atau 

diluar kelas 

27,3% 

6. Khawatir memperoleh nilai rendah dalam ujian ataupun 

tugas-tugas 

36,4% 

7. Ingin dekat dengan dosen  18,2% 

Persentase keinginan mahasiswa mengemukakan permasalahan yang 

sedang mereka hadapi terdapat pada orang tua dengan persentase sebesar 

45,4% sedangkan kepada teman 18,2%. 

e. Pengembangan Masyarakat Islam 

1) Permasalahan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam 

Dari hasil daftar masalah mahasiswa dari 10 bidang permasalahan 

yang berjumlaah 225 pernyataan yang disebar pada 7 responden masalah 

yang dialami mahasiswa yaitu 

Tabel 4.61 

Bidang Permasalahan Jasmani Dan Kesehatan (JDK) Prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam 

NO PERNYATAAN % 

1. Badan terlalu gemuk atau kurus 28,6% 

2. Warna kulit kurang memuaskan 28,6% 
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3. Berat badan terus berkurang atau bertambah 42,8% 

4. Badan terlalu pendek atau terlalu tinggi 42,8% 

5. Secara jasmani kurang menarik 28,6% 

6. Gangguan pada gigi 14,3% 

7.  Kurang mampu berolah raga karena kondisi jasmani yang kurang 

baik 

28,6% 

8.  Sering pusing atau mudah sakit atau secara umum merasa tidak 

sehat  

14,3% 

9. mengalami gangguan setiap datang bulan 28,6% 

10. Khawatir mengidap penyakit turunan  14,3% 

11. Kurang atau susah tidur 28,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah jasmani dan 

kesehatan yang paling banyak dialami yaitu Berat badan terus berkurang atau 

bertambah 42,8% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu 

Khawatir mengidap penyakit turunan 14,3% 

Tabel 4.62 

Bidang Permasalahan Diri Pribadi (DPI) Prodi Pengembangan 

Masyarakat Islam 

No Pernyataan % 

1. Sering mimpi buruk  28,6% 

2. Cemas atau khawatir terhadap sesuatau yang belum pasti terjadi 50% 

3. Mudah lupa 28,6% 

4. Sering melamun atau berkhayal 42,8% 

5. Ceroboh atau kurang hati-hati 57,1% 

6. Kurang serius dalam menghadapi sesuatu yang penting 28,6% 

7.  Sering gagal atau mudah putus asa 14,3% 

8.  Mudah gentar atau khawatir dalam menghadapi atau 

mengemukakan sesuatu  

42,8% 

9. Penakut, pemalu atau mudah bingung 42,8% 

10. Keras kepala atau sukar mengubah pendapat meskipun kata orang 

lain itu salah  

42,8% 

11. Takut mencoba sesuatu yang baru 28,6% 

12. Mudah marah atau tidak mampu mengendalikan 14,3% 

13. Merasa kesepian atau takut tinggal sendiri 14,3% 

14. Sering bertingkah laku, bertindak atau bersikap kekanak-kanak 14,3% 

15. Rendah diri atau kurang percaya diri 28,6% 

16 Kurang terbuka terhadap orang lain 14,3% 
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17. Sering membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu 28,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah  diri pribadi yang 

paling banyak dialami yaitu Ceroboh atau kurang hati-hati sebesar 57,1% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Mudah marah atau tidak 

mampu mengendalikan  sebesar 14,3%  

Tabel 4.63 

Bidang Permasalahan Hubungan Sosial (HSO) Prodi Pengembangan 

Masyarakat Islam 

 

No Pernyataan % 

1. Tidak menyukai atau di sukai orang lain 28,6% 

2. Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolok orang lain 42,8% 

3. Mengalami masalah karena ingin lebih dikenal atau lebih menarik 

bagi orang lain 

14,3% 

4. Mempunyai kawan yang tidak disukai orang lain 28% 

5. Merasa tidak dianggap penting, diremehkan orang lain 14,3% 

6. Mengalami masalah dengan orang lain karena kurang peduli 

terhadap diri sendiri 

14,3% 

7.  Canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain 28,6% 

8.  Tidak lincah dan kurang mengetahui tentang tata cara pergaulan   

9. Kurang pandai memimpin atau mudah dipengaruhi oleh orang 

lain 

14,3% 

10. Sering membantah atau tidak menyukai sesuatu yang dikatakan 

orang lain 

14,3% 

11. Lambat menjalin persahabatan  28,6% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah  hubungan sosial 

yang paling banyak dialami yaitu Merasa diperhatikan, dibicarakan atau 

diperolok orang lain sebesar 42,8% dan bidang masalah yang paling sedikit 

dialami yaitu Sering membantah atau tidak menyukai sesuatu yang dikatakan 

orang lain  sebesar 14,3%  
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Tabel 4.64 

Bidang Permasalahan Ekonomi Dan Keuangan (EDK) Prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam 

 

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena kurang berhemat atau kemampuan 

keuangan sangat tidak mencukupi, baik untuk keperluan sehari-

hari maupun keperlu-an pelajara  

42,8% 

2. Khawatir tidak mampu menyelesaikan pendidikan sekarang ini 

atau putus kuliah dan harus segera berkerja 

28,6% 

3. Mengalami masalah karena terlalu berhemat  14,6% 

4. Kekurangan dalam keuangan menyebabkan pengembangan diri 

terhambat  

28,6% 

5. Untuk memenuhi keuangan terpaksa kuliah sambil bekerja  

6. Mengalami masalah karena ingin berpenghasilan sendiri 57,1% 

7.  Berhutang yang cukup memberatkan  

9. Khawatir akan kondisi keuangan orang tua atau orang yang 

menjadi sumber keuangan 

42,8% 

10. Mengalami masalah karena membanding-bandingkan kondisi 

keuangan sendiri dengan keuangan orang lain 

42,8% 

11. Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sendiri sambil 

kuliah  

71,4% 

12. Mempertanyakan kemungkinan memperoleh beasiswa atau 

dana bantuan belajar lainnya 

57,4% 

14. Orang lain mengganggap pelit atau tidak mau membantu kawan 

yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

57,1% 

15. Terpaksa berbagi pengeluaraan keuangan dengan kakak atau 

adik atau anggota keluarga lain yang sama-sama membutuhkan 

biaya 

14,3% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah  ekonomi dan 

keuangan yang paling banyak dialami yaitu Kesulitan dalam mendapatkan 

penghasilan sendiri sambil kuliah sebesar 71,4% dan bidang masalah yang 

paling sedikit dialami yaitu Mengalami masalah karena terlalu berhemat 

sebesar 14,3% 
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Tabel 4.65 

Bidang Permasalahan Karier Dan Pekerjaan  (KDP) Prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam 

No Pernyataan % 

1. Khawatir akan kalah saing dalam mencari dan mendapatkan 

pekerjaan  

14,3% 

2. Kurang mampu memikirkan dan memilih pekerjaan yang akan 

dijabat nantinya 

14,3% 

3. Belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan atau 

pekerjaan apa 

28,6% 

4. Kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan 

pekerjaan dan seluk beluk jenis-jenis pekerjaan  

28,6% 

5. Ingin meperoleh bantuan dalam mendapatkan pekerjaan 

sambilan untuk melatih diri bekerja sambil kuliah 

42,8% 

6. Ragu akan kemampuan saya untuk sukses dalam bekerja 28,6% 

7.  Khawatir di perlakukan tidak wajar atau tidak adil dalam 

mencari pekerjaan  

28,6% 

8.  Kurang yakin terhadap kemampuan pendidikan sekarang ini 

dalam menyiapkan jabatan tertentu nantinya 

14,3% 

9. Ingin mengikuti paket perkuliahan atau latihan khusus tertentu 

yang benar-benar menunjang proses mencari dan melamar 

pekerjaan setamat pendidikan ini 

28,6% 

10. Cemas kalau menjadi pengangguran selama pendidikan ini 57,4% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah karier dan 

pekerjaan yang paling banyak dialami yaitu Ingin meperoleh bantuan dalam 

mendapatkan pekerjaan sambilan untuk melatih diri bekerja sambil kuliah 

sebesar 42,8% dan bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Khawatir 

akan kalah saing dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan sebesar 14,3% 

Tabel 4.66 

Bidang Permasalahan Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) Prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam 

No Pernyataan % 

1. Kurang meminati program studi yang diikuti  28,6% 

2. Khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada waktu 

yang direncanakan  

14,3% 

3. khawatirTugas-tugas kuliah tidak selesai tepat pada waktunya 57,2% 
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4. Sukar memahami penjelasan dosen sewaktu perkuliahan 

berlangsung 

14,3% 

5. Mengalami kesulitan dalam membuat catatan kuliah 14,3% 

6. Terpaksa mengikuti mata kuliah yang tidak disukai 14,3% 

7.  Sering malas belajar 28,6% 

8.  Takut atau kurang mampu berbicara di dalam kelas atau diluar 

kelas 

42,8% 

9. Mengalami kesulitan dalam ejaan, tata bahasa atau 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia 

28,6% 

10. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan ujian 28,6% 

11. Tidak mengetahui atau tidak mampu menerapkan cara-cara 

belajar yang baik 

28,6%

% 

12. Kekurangan waktu dalam belajar 14,3% 

13. Mengalami masalah dalam menjawab pertanyaan secara 

tertulis, menyusun makalah, laporan atau karya tulis lainnya 

42,8% 

14. Sukar mendapatkan referensi buku kuliah   14,3% 

15. Mengalami kesulitaan dalam pemahaman dan penggunaan 

istilah atau bahasa inggris atau bahasa asing lainnya 

14,3% 

16. Takut menghadapi ujian 14,3% 

17. Sering kali tidak siap menghadapi ujian 28,6% 

18. Orang tua kurang peduli atau kurang membantu kegiatan 

belajar dikampus atau dirumah 

14,3% 

19. Sarana belajar di kampus atau dirumah kurang memadai 28,6% 

20. Cara dosen memberikan kuliah terlalu kaku atau membosankan 14,3% 

21. Dosen kurang bersahabat/membimbing mahasiswa 14,3% 

22. Ingin dekat dengan dosen 28,6% 

23. Dosen kurang memperhatikan kebutuan atau keadaan 

mahasiswaa 

14,3% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah pendidikan 

dan pengajaran yang paling banyak dialami yaitu khawatirTugas-tugas kuliah 

tidak selesai tepat pada waktunya sebesar 57,2% dan bidang masalah yang 

paling sedikit dialami yaitu Dosen kurang memperhatikan kebutuan atau 

keadaan mahasiswaa sebesar 14,3% 
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Tabel 4.67 

Bidang Permasalahan Agama Nilai dan Moral (ANM) Prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam 

No Pernyataan % 

1. Tidak mampu melaksanakan tuntunan keagamaan atau khawatir 

tidak mampu menghindari larangan yang telah ditentukan oleh 

agama 

14,3% 

2. Bermasalah karena anggota keluarga tidak seagama 14,3% 

3. Belum menjalankan ibadah agama sebagaimana diharapkan 14,3% 

4. Kurang mengetahui hal-hal yang menurut orang lain dianggap 

baik atau buruk, benar atau salah 

14,3% 

5. Tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu karena 

kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu 

42,8% 

6. Tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengatakan 

kepada orang lain tentang sesuatu yang baik atau buruk, benar 

atau salah 

14,3% 

7.  Khawatir atau merasa takut akan akibat perbuatan melanggar 

kaidah-kaidah agama 

28,6% 

8.  Kurang menyukai pembicaraan pembicaraan yang dilontarkan 

di tempat peribadatan 

28,6% 

9. Kurang taat atau kurang khusuk dalam menjalankan akidah 

agama 

42,8% 

10. Merasa terganggu karena melakukan sesutau yang menjadikan 

orang lain tidak senang 

14,3% 

11. Tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya perlu dilakukan 14,3% 

12. Merasa bersalah karena terpaksa mengingkari janji 14,3% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah agama nilai dan 

moral yang paling banyak dialami Tidak dapat mengambil keputusan tentang 

sesuatu karena kurang mendalami baik-salahnya sesuatu itu sebesar 42,8% dan 

bidang masalah yang paling sedikit dialami yaitu Tidak mampu melaksanakan 

tuntunan keagamaan atau khawatir tidak mampu menghindari larangan yang 

telah ditentukan oleh agama sebesar 14,3% 

 

 



156 
 

Tabel 4.68 

Bidang Permasalahan Hubungan Muda-Mudi dan Perkawinan  

(HMP) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam 

No Pernyataan % 

1. Terlalu memikirkan seks, percintaan, pacaran, perkawinan 14,3% 

2. Kurang mendapat perhatian dari lawan jenis atau pacar 14,3% 

3. Mengalami masalah dalam memilih teman akrab dan lawan 

jenis atau pacar 

28,6% 

4. Mengalami masalah karena takut atau sudah terlalu jauh 

berhubungan dengan lawan jenis atau pacar 

14,3% 

5. Mengalami masalah karena mudah jatuh cinta/rindu pada pacar 14,3% 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah hubungan muda-

mudi dan perkawinan yang paling banyak dialami Mengalami masalah dalam 

memilih teman akrab dan lawan jenis atau pacar sebesar 28,6% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami yaitu Kurang mendapat perhatian dari 

lawan jenis atau pacar sebesar 14,3% 

Tabel 4.69 

Bidang Permasalahan Keadaan Hubungan dalam Keluarga (KHK) 

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Mengalami masalah karena ayah/ibu meninggal dunia 28,6% 

2. Mengkhawatirkan kondisi kesehatan anggota keluarga 50% 

3. Mengkhawatirkan keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja 57,1% 

4. Keluarga mengeluh tentang keadaan keuangan 42,8% 

5. Mengkhawatirkan orang tua yang bertempat tinggal jauh 50% 

6. Khawatir tidak mampu memenuhi harapan keluarga 28,6% 

7.  Kurang mendapat perhatian dan pengertian orang tua/ keluarga 14,3% 

8.  Diperlakukan tidak adil oleh orang tua atau anggota keluarga 14,3% 

9. Khawatir akan terjadinya pertentangan di dalam keluarga 42,8% 

10. Dicurigai oleh orangtua atau anggota keluarga lainnya 42,8% 

11. Orangtua kurang senang kawan-kawan datang kerumah 14,3% 

12. Mengalami masalah karena rindu ingin bertemu dengan orang 

tua atau anggota keluarga lain 

14,3% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah keadaan 

hubungan dalam keluarga yang paling banyak dialami yaitu Mengkhawatirkan 
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keadaan orang tua yang terlalu keras bekerja sebesar 57,1% dan bidang 

masalah yang paling sedikit dialami yaitu Diperlakukan tidak adil oleh orang 

tua atau anggota keluarga sebesar 14,3% 

Tabel 4.70 

Bidang Permasalahan Waktu Senggang  (WSG) Prodi 

Pengembangan Masyarakat Islam 

No  Pernyataan  % 

1. Kekurangan waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu 

luang di kampus ataupun dirumah 

42,8% 

2. Tidak mengetahui cara menggunakan waktu senggang yang 

ada  

14,3% 

3. Kekurangan sarana seperti biaya, kendaraan, televisi, buku dan 

lain-lain untuk menggunakan waktu senggang 

28,6% 

4. Mengalami masalah dalam menggunakan waktu senggang 

karena tidak memiliki keterampilan tertentu seperti bermain 

musik, olaraga, menari dan lain sebagainya 

14,3% 

5. Kurang berminat atau tidak ada hal yang menarik dalam 

memanfaatkan waktu senggang yang tersedia 

14,,3% 

6. Mengalami masalah karena memikirkan atau membayangkan 

kesempatan berlibur di tempat yang jauh, indah, tenang dan 

menyenangkan 

14,3% 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang masalah waktu 

senggang yang paling banyak dialami yaitu Kekurangan waktu senggang 

seperti waktu istirahat, waktu luang di kampus ataupun dirumah sebesar 42,8% 

dan bidang masalah yang paling sedikit dialami Mengalami masalah karena 

memikirkan atau membayangkan kesempatan berlibur di tempat yang jauh, 

indah, tenang dan menyenangkan sebesar 14,3% 

2) Persentase Permasalahan Mahasiswa PMI 

Persentase setiap bidang masalah yang dialami mahasiswa program studi 

Manajemen Dakwah. Persentase tertingg terdapat pada bidang masalah diri 
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pribadi (DPI) sebesar 30,71% sedangkan presentase terendah pada bidang 

masalah hubungan muda-mudi dan perkawinan sebesar 1,71%. Persentase 

permasalahan mahasiswa program Pengembangan Masyarakat Islam dapat 

dilihat pada tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.71 

Bidang Permasalahan Mahasiswa Program Program Studi Pengembangan 

Masyarakat Islam 

No Bidang Masalah Persentase 

1. Jasmani Dan Kesehatan (JDK) 21,14% 

2. Diri Pribadi (DPI) 30,71% 

3. Hubunga Sosial ( HSO) 17,14% 

4. Ekonomi Dan Keuangan ( EDK) 30,47% 

5. Karir Dan Pekerjaan (KDP) 15,23% 

6. Pendidikan Dan Pengajaran (PDP) 17,77% 

7. Agama, Nilai Dan Moral (ANM) 8,09% 

8. Hubungan Muda-Mudi Dan Perkawinan (HMP) 1,71% 

9. Keadaan Dan Hubungan Keluarga (KHK) 15,42% 

10. Waktu Senggang (WSG) 12,85% 

Persentase permasalahan terberat atau sangat mengganggu program 

studi Pengembangan Masyarakat Islam  terdapat pada bidang permasalahan 

khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada waktu yang direncanakan 

sebesar 42,8% dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.72 

Bidang Permasalahan Terberat Mahasiswa Pengembangan Masyarakat 

Islam 

No Pernyataan Persentase 

1. Mudah lupa 14,3% 

2. Ceroboh atau kurang hati-hati 14,3% 

3. Cemas menjadi pengangguran selama pendidikan 

ini 

14,3% 

4. Khawatir tidak dapat menamatkan perkuliahan pada 

waktu yang direncanakan 

42,8% 

5. Kurang pandai memimpin atau mudah dipengaruhi 

oleh orang lain 

14,3% 
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6. Ingin dekat dengan dosen 28,6% 

7. Khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan atau 

harapan orang tua atau anggota keluarga  

28,6% 

Persentase keinginan mahasiswa mengemukakan permasalahan yang 

sedang mereka hadapi terdapat pada orang tua dengan persentase sebesar 

57,1% sedangkan kepada teman 28,6%. 

Dari hasil presentase pada tabel-tabel di atas diketahui  tentang presentase 

setiap bidang masalah yang dialami oleh lima program studi yang terdapat di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Berikut 

rangkuman rekapitulasi permasalahan yang dialami mahasiswa dalam bentuk 

diagram gambar 4.2. 

 

3. Presentase Permasalahan Tertinggi Dan Terendah 

Persentase masalah tertinggi yang dialami mahasiswa angkatan 2018 Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang terdapat pada program 
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studi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan presentase sebesar 22,66% sedangkan 

presentase terendah terdapat pada program studi Jurnalistik sebesar 14,81%. 

Berikut penjabaran dalam bentuk diagram gambar 4.3 berikut. 

 

B. Pembahasan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti kepada mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang  angkatan 2018 (mahasiswa 

baru) diperoleh data tentang bidang masalah yang dialami mahasiswa. Berbagai 

bidang permasalahan tersebut adalah bidang jasmani dan kesehatan, diri pibadi, 

hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan 

pembelajaran, agama nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, 

keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan waktu senggang. 
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Gambar 4.3
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Berbagai bidang permasalahan yang dialami mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang  angkatan 2018 yang paling menonjol atau 

paling banyak dialami oleh mahasiswa adalah bidang masalah Diri Pribadi (DPI) 

sebesar 29,54% dan bidang masalah Karir Dan Pekerjaan (KDP) sebesar 31,69%. 

Banyaknya mahasiswa yang mengalami permasalahan dalam bidang Diri Pribadi 

dikarenakan ketidakpuasan dalam menerima keadaan fisik atau kondisi tubuh yang 

dimiliki serta Kejiwaan yang berwujud fikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, 

dsb. Yang dibawa sejak lahir ikut menentukan pribadi seseorang. Keadaan jasmani 

pun demikian, panjang pendeknya leher, besar kecilnya tengkorak, susunan urat 

syaraf, otot-otot, susunan dan keadaan tulang-tulang juga mempengaruhi pribadi 

manusia.1 

Secerd dan Jourard melakukan sejumlah penelitian tentang konsep kateksis 

tubuh (body catheexis), yaitu derajat perasaan puas atau tidak puas dengan bagian-

bagian tubuh. Dari hasil penelitian diketahui, kateksis tubuh erat kaitannya dengan 

konsep diri, dan gambaran tubuhnya mempunyai implikasi terhadap perilaku 

seseorang. Kateksis yang rendah yang dimiliki seseorang atau body image yang 

negatif akan membuatnya cemas, merasa sakit-sakitan, dan berperasaan tak aman. Di 

lain sisi, orang yang memiliki konsep tubuh yang positif (melihat dirinya sendiri 

sebagai mesomorph) akan memiliki kematangan dalam perilakunya. Sebab itu, orang 

                                                           
1 Agus Sujanto, Op.Cit., h. 4. 
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yang memiliki konsep tubuh yang negatif akan cenderung menghindari pandangan 

yang menunjukkan kekurangsempurnaan tubuhnya.2 

Permasalahan pada bidang Karir Dan Pekerjaan (KDP) yang dialami 

mahasiswa  didasari pada kekhawatiran sulitnya mendapatkan pekerjaan atau karir 

yang sesuai dengan yang diharapkan, kekhawatiran menjadi pengangguran setelah 

lulus dari bangku perkuliahan. Menurut data biro pusat statistik agustus 2018, jumlah 

pengangguran sebesar 7 juta orang dan besarnya jumlah pengangguran sarjana 

sebesar 729.601 orang.3 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Denita 

Savitri presentase keinginan setelah lulus kuliah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolaragaan adalah 61%  bekerja, 57% pendidikan profesi, 57% melanjutkan S2 

(Magister) dengan klarifikasi pekerjaan yang paling diminati mahasiswa adalah 92% 

memilih pekerjaan yang sesuai dengan jurusan pendidikan jasmani kesehatan dan 

rekreasi, 8% tidak sesuai jurusan.4   

Para pengangguran sarjana sulit mendapatkan pekerjaan karena persyaratan 

yang diminta perusahaan tidak sesuai dengan bidang studi yang mereka miliki. 

Persyaratan khusus yang diminta perusahaan antara lain Indeks Prestasi tinggi, pandai 

berbahasa inggris dan komputer, akutansi, kejujuran dan kedisplinan dalam bekerja.5 

Banyaknya orang yang berpendapat bahwa penghasilan atau kebutuhan hidup pada 

                                                           
2 Ahmad Sihabudin, Op.Cit., h.. 102. 
3 Badan pusat statistik, Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamat 

kan, http://www.bps.go.id/statictable2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-

tertinggi-yang-ditamatkan-1986-2018.html. Diakses pada tanggal 2 april 2019. 
4  Denita Savitri, Survey Tentang Pilihan Karir Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolaragaan 

Universitas Negeri Surabaya, (Jurnal BK, 2014) Vol. 04 diakses pada tanggal 18 maret 2019 
5 Ibid. 

http://www.bps.go.id/statictable2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986-2018.html
http://www.bps.go.id/statictable2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986-2018.html
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umumnya dapat diperoleh kalau bekerja sebagai pegawai negeri, karyawan swasta 

atau profesi lain, yang di anggap terpandang serta dapat meningkatkan status sosial di 

masyarakat dan memiliki kepuasan tersendiri. 

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan 

peneliti, terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penggunaan AUM Perguruan 

Tinggi, tidak adanya intervensi lebih lanjut terhadap permasalahan mahasiswa yang 

telah diungkap, subjek penelitian masih dalam skala kecil. Hal ini didasari oleh 

keterbatasan batasan masalah penelitiaan serta keterbatasan yang dimiliki oleh 

peneliti. Oleh karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti agar dapat melakukan intervensi lebih lanjut 

terhadap permasalahan yang dialami oleh mahasiswa. 

 

 


