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ICARISKA NIM 13010103025. Upaya Peningkatan Pelayanan Bimbingan Skripsi 
pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) di IAIN 
Kendari. Dibimbing Oleh: Dr. Samrin, M.Pd.i 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1). Bagaimana kondisi 
pelayanan bimbingan skripsi difakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Kendari. 2). 
Hambatan-hambatan apa yang Dialami  Mahasiswa Saat Menerima Pelayanan 
bimbingan skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. 3). 
Upaya-Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap pelayanan 
bimbingan skripsi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  IAIN Kendari. Penelitian 
ini membahas tentang Upaya Peningkatan Pelayanan Bimbingan Skripsi di Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, Objek Penelitian ini adalah Mahasiswa 
dan Dosen Pembimbing Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari.  

Penelitian ini Mengunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriktif. 
Jenis data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang 
selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Pelayanan Bimbingan Skripsi di 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dilihat dari  lima factor, yaitu a). Penampilan 
Fisik (Tangible), keseluruhan sudah mendapatkan kenyamanan ketika konsultasi 
skripsi, seperti kenyamanan berhadapan dengan pembimbing, letak ruangan ,dan 
kemudahan dalam komunikasi. Dengan selalu membangun komunikasi dan 
pendekatan yang baik antara mahasiswa dan dosen pembimbing. b).Kepercayaan atau 
Kehandalan (Rehability) dan Daya Tangkap (Responsiveness), pelayanan bimbingan  
telah memberikan kemudahan pada mahasiswa dalam menyampaikan masalah   
melalui via telfon, SMS atau whassup.Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat 
menyampaikan kesulitannya. dan memberikan kemudahan untuk konsultasi atau 
memecahkan masalah mahasiswa secara cepat serta memberikan informasi yang 
jelas. c). Kepedulian (Empathy), pembimbing telah memberikan perhatian berupa, 
arahan dan motivasi kepada mahasiswa yang dibimbingnya. d). Dari aspek jaminan 
(assurance), secara umum kemampuan dosen pembimbing dari aspek kompetensi dan 
kesopanan sudah sesuai dengan relevansi keilmuan dan judul yang dibimbing. (2) 
Sebagian hambatan yang di temukan seringnya mahasiswa menunggu sebab dosen 
pembimbing tidak berada di kampus karena memiliki agenda diluar kampus. (3) 
Upaya-upaya yang ditempuh mahasiswa dengan menghubungi dosen pembimbingnya 
jika tidak berada dikampus atau jika telah lama menunggu, guna untuk mendapatkan 
informasi yang jelas secara langsung. Selain itu, Agar mahasiswa mendapatkan 
arahan dari dosen pembimbing baik tempat dan  waktu yang cocok untuk bisa 
konsultasi. 
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PERNYATAAN ORIGINALIS 

 
 

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan dibawah ini, 

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika 

dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau 

dibuat dibantu oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar yang 

diperoleh batal demi hukum. 
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