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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan mahasiswa menyusun proposal 

PKM di Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif etnografi yang bersubyek mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2014 dan 2015 di UMS. Penelitian ini menyatakan 

bahwa kesulitan mahasiswa dalam menyusun proposal PKM bersumber dari dalam 

diri mahasiswa dan dari luar diri mahasiswa. Kesulitan dari dalam diri mahasiswa 

adalah mahasiswa mengalami kemampuan yang kurang dalam menyusun proposal 

PKM dan kurangnya motivasi diri untuk menyusun proposal, adanya rasa malas serta 

rasa tidak percaya diri menyebabkan mahasiswa tiadak dapat menyusun proposal 

PKM. Sedangkan kesulitan dari luar diri mahasiswa adalah disebabkan karena 

kurang intensnya jalinan komunikasi dengan dosen pembimbing dan kurang intes 

waktu bimbingan, lingkungan teman sebaya yang kurang mendukung untuk 

menyusun proposal karena mahasiswa memiliki budaya ikut-ikutan, komunikasi 

dengan kelompok yang kurang serta kurangya motivasi dari program studi 

Pendidikan Akuntansi mengenai PKM. 

Kata kunci : kesulitan, PKM, Proposal penelitian 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the difficulty of students compiling a PKM proposal in 

the Accounting Education of the Teaching and Education Faculty, UMS. This study 

is a qualitative ethnographic study with the subject of 2014 and 2015 Accounting 

Education students at UMS. This study states that the difficulty of students in 

preparing PKM proposals comes from within students and from outside the students. 

Difficulties within students are students experiencing poor ability in compiling PKM 

proposals and lack of self-motivation to prepare proposals, feeling lazy and feeling 

insecure causes students to be unable to formulate PKM proposals. Whereas the 

students' external difficulties are due to the lack of intense communication with the 

supervisor and lack of interest in the time of guidance, the environment of peers who 

are less supportive in preparing proposals because students have a culture of follow-

up, communication with the group lacking and lack of motivation from the study 

program Accounting Education concerning PKM. 

Keyword: Difficulty, PKM, Research proposal 

 

1. PENDAHULUAN 

Mulainya era globalisasi menuntut lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki 

academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill 
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untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing secara global. Kurangnya 

atas salah satu dari keempat keterampilan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya 

mutu suatu lulusan (Ditjen Dikti, 2017). Oleh karena itu kualitas lulusan perguruan 

tinggi perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

(PT), Pasal 2 ayat 1, Tujuan sebuah PT adalah “Menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang 

dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian". 

Undang-undang No.12 Tahun 2012 pasal 13 ayat 1 tentang pendidikan 

menyatakan bahwa “Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan 

sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan 

potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, 

dan/atau profesional”.  

PKM merupakan ajang perlombaan bagi mahasiswa untuk menghadapi krisis 

SDM yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini. Dalam diri setiap mahasiswa tentu 

memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan ide, gagasan serta 

kreatifitas apabila dituangkan dan dipublikasikan kemasyrakat terpenuhinya 

kepentingan masyarakat luas. Tak heran jika mahasiswa disebut sebagai agen 

perubahan dan tolak ukur perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. PKM 

adalah tempat dimana mahasiswa menyalurkan banyak ide dan kreativitas mereka. 

Melalui PKM ide tersebut dilihat banyak orang untuk dapat dijadikan sebuah hasil 

yang nyata serta acuan untuk karya-karya yang lain. Dana yang diberikan oleh Dikti 

pun juga tidak bisa dikatakan sedikit. 

Proses pengerjaan PKM, dimulai dari proposal hingga akhir mahasiswa 

dituntut mampu berpikir out the box, meningkatkan kreativitas dan kemandirian 

dalam mencari ilmu, menjunjung tinggi nilai kerja sama, mengutamakan jiwa 

pantang menyerah serta memiliki kepedulian. Ekelenburg (2010), mengungkapakan 

dalam penelitiannya bahwa “writing the research proposal is not simply typing 

words and puntuaction”, maksudnya adalah menulis proposal penelitian tidak hanya 

mengetik kata dan tanda baca, tetapi membutuhkan secara singkat dan jelas untuk 
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mencatat fakta-fakta, serta menyusun garis pemikiran yang meyakinkan untuk 

pendanaan suatu proyek. Ekelenburg (2010) juga mengatakan untuk mendapatkan 

hasil terbaik, kedua sisi otak, otak kiri yang logis dan intuitif, otak sisi kanan yang 

kreatif perlu bekerja sebagai tim. Proposal penelitian merupakan paparan singkat 

tentang rencana penelitian yang akan dilakukan. Proposal penelitian merupakan 

sebuah langkah awal dari tahapan panjang penelitian yang akan dilakukan oleh 

mahasiswa dalam melakukan penelitian. Proposal ini nantinya akan dinilai oleh 

sebuah tim dan akan direkomendasikan untuk dilakukan penelitian oleh mahasiswa 

yang bersangkutan. 

Kondisi lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk 

berpartisipasi dalam pembuatan PKM cukup baik berdasarkan data dari Universitas 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dukungan dari Universitas sendiri 

sangat baik terbukti dari himbauan pada setiap Fakultas untuk mengadakan 

sosialisasi tentang PKM, banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam pembuatan 

PKM, adanya berbagai pelatihan literasi sebelum pembuatan setiap tahun pada 

mahasiswa, dosen-dosen juga dengan senang hati akan membantu mahasiswa yang 

membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Pembuatan PKM ini tidaklah dipersulit 

oleh pihak manapun, akan tetapi keinginan dari mahasiswa untuk membuat PKM 

dari berbagai program pendidikan mengalami fluktuasi serta memiliki titik fokus 

yang berbeda dalam menulis PKM.  

Uniknya minat mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi partisipasi 

dalam PKM dianggap sangat kurang, berdasarkan keterangan dari beberapa dosen 

program studi pendidikan Akuntansi, disampaikan bahwa dari semua program studi 

dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Mahasiswa pendidikan Akuntansi 

termasuk yang paling sedikit mengumpulkan atau mengunggah hasil PKM mereka 

ke Dikti mengingat jumlah mahasiswa dari program studi pendidikan Akuntansi 

memiliki angka yang realtif lebih besar dibandingkan program studi yang lainnya. 

Hal ini juga dibuktikan dengan data yang ada, yakni data PKM yang lolos didanai 

tahun 2018 oleh Dikti, untuk FKIP sendiri ada 5 PKM dari Pendidikan Bahasa 

Indonesia, dan 2 PKM dari Pendidikan Geografi yang didanai oleh Dikti sedangkan 

Akuntansi tidak ada yang lolos sama sekali. 
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Setelah kami melakukan obesrvasi penyebab paling tinggi ialah gagal pada 

tahap awal yaitu saat penyusunan Proposal PKM. Menurut Dosen pembimbing PKM 

mengatakan bahwa “kelemahan yang dialami mahasiswa pada umumnya yang 

menyangkut penggalian ide, sistematika proposal per wahana, ketajaman proposal 

serta metodologi”. Berdasarkan pengamatan kami ada beberapa hal yang 

menyebabkan mahasiswa Pendidikan Akuntansi gagal dalam penyusunan Proposal 

PKM yaitu mahasiswa mengalami kesulitan dalam penysunan proposal karena 

kurangnya pemahaman, memakan waktu yang lama, serta ingin lebih fokus kepada 

tugas kuliah. Dubicki (2015), menemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan 

ketika menulis makalah penelitian yang ketat, meskipun mereka sebelumnya telah 

menyelesaikan tugas penelitian untuk kelas lain. Ada indikasi yang jelas bahwa 

instruksi dan dukungan dari pustakawan terus menjadi berharga, bahkan untuk siswa 

yang berpengalaman. 

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Na‟imatul (2015), untuk 

alasan kenapa tidak membuat PKM, mahasiswa menjawab dikarenakan tidak 

menyenangkan, mahasiswa mengunggkapkan memakan waktu yang lama, serta 

mahasiswa menjawab ingin lebih fokus kepada tugas kuliah. Kesulitan lain yaitu 

tidak mengetahui jadwal dari Dikti, sebagian lain mahaiswa mengungkapkan bahwa 

tidak paham, banyak memakan waktu dan biaya, malas, tidak punya bakat maupun 

kurangnya informasi dan sosialisasi yang mendadak. Penelitian yang dilakukan 

Dubicki (2015) menemukan bahwa Siswa sering mengalami kesulitan dalam 

menyusun makalah penelitian yang panjang, terutama dalam mengidentifikasi materi 

yang relevan untuk dimasukkan, seperti buku, artikel populer atau artikel ilmiah, 

statistik pemerintah dan dokumen dan informasi yang dikumpulkan dari situs web. 

Kesulitan belajar merupakann kondisi psikologis siswa secara mendasar. Mengenai 

penyusunan Proposal PKM adanya sebuah kesulitan karena proposal harus 

meyakinkan para evaluator bahwa masalah itu penting, dan bahwa rute yang 

dijelaskan didasarkan pada inovasi teoritis, substansi yang lunak, dan metodologi 

yang meyakinkan yang serentak dan berkontribusi pada solusi yang sukses dari 

sebuah masalah, selain itu, proposal yang disiapkan dengan baik harus meyakinkan 
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para evaluator bahwa tim yang diajukan dapat memberikan manfaat (Ekelenburg, 

2010). 

Seorang peneliti harus mampu menunjukkan bahwa apabila penelitian 

tersebut tidak dilakukan maka akan ada kekurangan dan ketimpangan dalam konteks 

kebijakan dan kehidupan sosial yang lebih baik. Sebaliknya jika penelitian tersebut 

dilakukan, maka hasilnya akan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak untuk 

menjadikan kehidupan manusia yang lebih baik. Dalam menulis proposal penelitian, 

mahasiswa juga harus mampu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kompetensi 

untuk melakukan penelitian tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penguasaan 

yang baik terhadap masalah dan tema penelitian. Dari paparan yang diberikan, 

mahasiswa sebaiknya akrab dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. 

Demikian juga literature, teori dan bahan teoritis yang akan digunakan semuanya 

dapat menunjukkan kalau mahasiswa tersebut benar-benar memahaminya. Untuk itu 

tentu saja mahasiswa yang akan menulis proposal penelitian harus benar-benar 

memahami apa yang akan diteliti (Zuriati, 2017) 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 

analitik. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengancara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Tohrin, 2012 : 3). Desain penelitian 

skripsi menggunakan desain etnografi, penelitian etnografi adalah peneliitian 

terhadap cara hidup suatu kebudayaan atau komunitas atau kelompok dan organisasi, 

penelitian ini bersandar pada periode kerja lapangan yang panjang waktunya (Tohrin, 

2012 : 42). 

Penelitian ini menggunakan analisis data tertata dalam situs. Menurut Milles 

and Huberman (2007 : 174), analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa 

kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan 

tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah 

kronologi. Tiga tahap yang dilewati yaitu pertama membangun sajian, memasukkan 
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data dan menganalisis data. Penyajian data menggunakan model Analysis Interactive. 

Miles dan Huberman (dalam Harsono, 2016), yang membagi langkah-langkah dalam 

kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu mulai dari pengumpulan data 

(data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta 

penarikan kesimpulan (conclution). Keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan cara trianggulasi data. Menurut Tjetjep (dalam Tohrin 2012) 

mengartikan trianggulasi sebagai prosedur peninjauan kesahihan atau kesahan data 

melalui indeks-indeks intern lain yang dapat memberi bukti yang sesuai. Menurut 

Nasution (dalam Tohrin 2012) trianggulasi bertujuan untuk meninjau kebenaran data 

tertentu dengan data yang diperoleh daripada sumber lain pada masa yang berbeda 

dan sering denga teknik yang berbeda pula. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian kesulitan mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2014 dan 2015 menunjukkan hasil bahwa kesulitan mahasiswa menyusun proposal 

PKM berasal dari faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa) dan 

faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa).  

Aspek internal yang menjadi probelamatika mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

adalah kemampuan mereka menyusun proposal itu sendiri, hal ini disebabkan karena 

mahasiswa masih terasa asing dengan PKM itu sendiri, kurangnya budaya literasi 

informasi,  membaca dan menulis pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi, hal itulah 

yang menyebabkan kemampuan mahasiswa pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

menjadi lemah. Merasa kurang berbakat akan menjadi salah satu kendala bagi 

seseorang sehingga tidak menulis Mustaji (dalam Nisa, 2016). 

Mahasiswa rata-rata mengalami kesulitan saat membuat judul untuk program 

mereka, hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan mahasiswa mengenai topik 

atau permasalahan yang sedang menjadi perbincangan masyarakat dan belum banyak 

orang yang meneliti. Ketika mahasiswa tidak memiliki wawasan luas mengenai hal-

hal baru, maka kreativitas mahasiswa dalam menemukan sebuah ide akan terbatas, 

sehingga judul yang dihasilkan merupakan judul yang sudah tidak asing lagi 

penyeleksi dan tentunya sudah tidak menarik lagi. Permasalahan judul ini juga 
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diungkapkan oleh Zuriati (2017) dalam naskah publikasinya tentang kesulitan 

menulis proposal penelitian oleh mahasiswa, mengatakan bahwa banyak mahasiswa 

yang mengeluhkan sulitnya menulis proposal yaitu mulai dari menemukan topik 

penelitiannya. Ketika topik yang diangkat oleh mahasiswa adalah topik yang 

pasaran, maka sudah dipastikan proposal mereka tidak akan lolos seleksi tingkat 

Dikti. 

Latar belakang menjadi salah satu kesulitan bagi mahasiswa untuk merangkai 

kalimat sehingga menjadi satu-kesatuan yang utuh dan menarik untuk dibaca. 

Kesulitan dalam latar belakang itu adalah memunculkan suatu kalimat-kalimat yang 

menarik. Kalimat yang menarik nantinya akan membuat pembaca menjadi penasaran 

sehingga mau tidak mau menjadi tertantang untuk membaca sampai akhir. Selain itu 

beberpa mahasiswa Pendidikan Akuntansi, menemukan literatur yang relevan, yang 

dapat bersumber dari buku, jurnal, dokumen atau artikel-artikel yang berkaitan 

dengan penelitian merekan tidaklah mudah, pasalnya meskipun sumber-sumber 

untuk menemukan referensi tersebut banyak, namun referensi yang sesuai dengan 

penelitian mereka tidaklah selalu tersedia. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan 

oleh Dubicki (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, siswa sering 

mengalami kesulitan dalam menyusun makalah penelitian yang panjang, terutama 

dalam mengidentifikasi materi yang relevan untuk dimasukkan, seperti buku, artikel 

populer atau artikel ilmiah, statistik pemerintah dan dokumen dan informasi yang 

dikumpulkan dari situs web. 

Bagian lain, yakni bagian metode penelitian, mahasiswa mengalami kesulitan 

saat akan menentukan hal apa saja yang akan digali pada saat melakukan penelitian, 

mahasiswa mengalami kesulitan membuat daftar pertanyaan untuk narasumber. Bagi 

mahasiswa itu bukan hal yang mudah, dikarenaka daftar pertanyaan tersebut akan 

mengantarkan mereka pada informasi yang ingin mereka dapatkan untuk penelitian 

mereka, dan akan mereka paparkan dalam pembahasan. 

Problematika di atas terjadi karena budaya literasi mahasiswa yang sangat 

rendah, sehingga kemampuan mereka untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah atau 

proposal PKM yang berkualitas juga sangat rendah. Peneliti menemukan litersi yang 
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seharusnya di budayakan oleh mahasiswa, yakni litersi membaca dan literasi 

informsi. 

Kegiatan membaca dapat memperkaya khasanah pengetahuan mahasiswa 

agar menjadi lebih baik dan kreatif. Keinginan untuk menulis akan muncul ketika 

mendapatkan ide atau gagasan (Nisa, 2016). Pujiono (2012) mengatakan bahwa 

kegiatan membaca sangat erat hubungannya dengan kegiatan menulis. Seorang 

penulis akan mempunyai karakter pada tulisannya sesuai dengan pengalaman yang 

diperole ketika membaca, tulisan yang baik akan diketahui dari seberapa luas 

isi/kjian yang diungkap oleh penulis dalam suatu teks wacana, dan keluasan kajian 

dalam tulisan seseorang sangat didukung oleh kemampuan seseorang ketika 

memahami suatu bacaan dengan bahasa yang linear. 

Literasi informasi adalah kemampuan mahasiswa untuk mengetahui 

informasi yang dibutuhkan, menggunakannya secara efektif dan efisien serta 

mengevaluasi informasi yang telah didapat secara kritis untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi (Afifah, 2015). Mahasiswa Pendidikan Akuntansi dapat 

dikatakan pasif dalam mendapatka informsi penting mengenai hal-hal penting. 

Mereka lebih memilih utuk diberikan iformasi ketimbang merek harus mencari tahu 

sendiri. Literasi informasi sendiri memiliki beberapa komponen, yakni literasi media, 

dimana hal tersebut merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai 

media untuk mendapatkan informasi. 

Motivasi yang kurang, rasa malas dan rasa tidak percaya diri pada diri 

mahasiswa menyebabkan mahasiswa gagal dalam menyusun proposal PKM. 

Menurut Wibowo (2017) dalam penelitannya mengatakan bahwa motivasi yang 

lemah membuat mahasiwa kurang bersemangat dalam belajar, sehingga prestasi 

belajar mahasiswa juga akan menjadi rendah. Berbeda dengan mahasiswa yang 

mempunyai motivasi tinggi, mereka akan senang dan lebih bersemangat lagi dalam 

belajar sehingga prestasi belajar mahasiswa juga akan meningkat. motivasi ini bisa 

berasal dalam diri mahasiswa dan bisa berasal dari luar mahaiswa atau 

lingkungannya.  

Dosen pembimbing di sini berperan sebagai salah satu pemecah kesulitan 

yang dialami mahasiswa selama proses penyusunan proposal PKM, baik dari 
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kesulitan judul, referensi, atau kesulitan dalam menulis PKM dalam kaidah bahasa 

indonesia yang baik dan benar. Hal ini sama seperti diungkapkan oleh Anggraeni 

(2012), dalam penelitiannya mengatakan bahwa Sikap terbuka dosen pembimbing 

diukur melalui indikator dosen memotivasi mahasiswa dalam memunculkan 

topik/judul  yang inovatif (up to date), dosen membantu merumuskan judul, dosen 

mengarahkan mahasiswa cara mengakses jurnal elektronik maupun informasi ilmiah 

cetak, dosen mengarahkan mahasiswa menulis PKM dalam bahasa Indonesia yang 

baik dan benar beserta detail penulisannya. (misalnya, spasi, titik, koma, dan 

sebagainya), dosen mengarahkan mahsiswa menyusun Proposal PKM sesuai dengan 

yang berlaku. 

Kurang intensifnya bimbingan pada mahasiswa dikarenakan dosen sedang 

ada kesibukan lain menyebabkan mahasiswa tidak dapat bertanya banyak terkait 

dengan permasalahan yang dihadapinya. Jalinan komunikasi dan silaturahmi yang 

kurang menjadi faktor penentu penulisan Proposal PKM itu sendiri, dikarenakan 

mahasiswa akan memiliki waktu yang realtif kurang untuk bisa terus berkonsultasi 

padahal dosen pembimbing tidak menolak jika mereka datang dan bimbingan di 

rumah dosen mereka. Tapi pada kenyataannya mahasiswa pendidikan akuntansi 

sendiri saat melakukan bimbingan pada jadwal yang sudah ditetapkan, terkdang 

mereka tidak hadir, atau hanya 1 dan 2 orang yang hadir untuk bimbingan. 

Kesulitan mahasiswa saat mencari referensi adalah pada saat mereka mencari 

referensi yang sesuai dengan topik yang mereka angkat, meskipun pada 

kenyataannya Universitas sudah menyediakan sumber referensi yang cukup lengkap, 

baik dari perustakaan Universitas dan perpustakaan program studi, juga koneksi 

internet yang selalu tersedia di Universitas. Mahasiswa mengakui bahwa, tidak 

semua yang mereka inginkan dan butuhkan itu tersedia disana, seperti buku-buku, 

jurnal internasional maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

Teman sebaya sangat berperan dalam memberikan informasi-informasi 

mengenai PKM, dimana mereka biasanya membentuk obrolan-obrolan dengan teman 

di dalam maupun di luar kelas. Lingkungan teman sebaya sangat mempengaruhi 

keinginan seseorang untuk maju dan mau menulis PKM. Salah satu hal yang dapat 

menarik mahasiswa untuk membuat PKM adalah ketika mereka melihat mahasiswa 
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lain membuat PKM, sehingga dalam diri mereka akan muncul rasa penasaran dan 

merasa tertantang untuk membuat PKM. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Agustina, dkk (2017) teman sebaya 

berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi STIENAS 

Banjarmasin, hal ini dikarenakan lingkungan teman sebaya dapat menjadi bahan 

motivasi dalam belajar apabila ada teman yang mendapatkan nilai bagus, dan 

hipotesis ketiga diketahui secara simultan disiplin belajar dan lingungan teman 

sebaya berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi STIENAS 

Banjarmasin. Hasil penelitian Saputro (2012) menunjukkan bahwa lingkungan teman 

sebaya berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dikarenakan 

banyaknya teman sebaya yang memberikan motivasi, membantu menyelesaikan 

masalah dan membantu dalam kesulitan perkuliahan. 

Berdiskusi dengan kelompok mengenai tugas–tugas yang  akan diseleseikan 

adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat betapa pentingnya bertukar 

pendapat dengan patner untuk menyeleseikan masalah-masalah yang dihadapi saat 

penyusunan PKM. Pada kenyataannya mahasiswa mengalami kesusahan ketika ingin 

berkumpul dan berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Jadwal yang 

berbeda antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya itulah yang 

menyebabkan kesulitan untuk menyatukan anggota agar berkumpul semua. Hal-hal 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala tidak  dapat berkumpul dengan kelompok 

yakni dengan membagi jobdis ke masing-masing anggota secara merata oleh ketua 

kelompok, hal tersebut dapat memberikan efisiensi waktu untuk menyeleseikan 

target-target saat proses penyusunan proposal PKM. 

Mahasiswa pada awalnya asing dengan nama PKM, mereka tidak mengenal 

apa itu PKM, bagaimana prosedurnya dan apa manfaat dari PKM sehingga perlu 

dilakukan proses pengenalan PKM. Proses pengenalan PKM kepada mahasiswa 

dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai PKM. Setelah adanya 

sosialisasi maka langkah seanjutnya yang diambil program studi adalah melakukan 

worskhop yakni pelatihan menyusun proposal PKM, dengan demikian mahasiswa 

akan menjadi paham segala prosedur mengenai PKM.  
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Workshop penyusunan proposal PKM, nantinya mahasiswa akan dibekali 

ilmu pengetahuan tentang proposal yang prospektifnya agar bisa lolos pada tingkat 

Dikti. Mahasiswa akan dibekali pengetahuan dalam bahasa  penulisan, tata cara 

penulisan  yang baik dan mugkin nantinya juga bisa mendengar pengalaman 

mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Pimnas sebelumnya, sehingga mahasiswa 

akan merasa tertantang untuk menyusun proposal PKM, mengingat budaya 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi yang telah dibahas di atas. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang dialami oleh mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal tersebut adalah keterbatasan kemampuan dalam menyusun proposal PKM, 

kurangnya motivasi serta kurangnya budaya literasi dalam diri mahasiswa. 

Sedangkan faktor eksternal yakni intensitas bimbingan dengan dosen pembimbing, 

lingkungan teman sebaya yang kurang mendukung, kurangya diskusi dengan 

kelompok, adanya budaya ikut-ikutan pada diri mahasiswa, serta dukungan dari 

program studi untuk kegiatan PKM. 

Mahasiswa membutuhkan bimbingan yang lebih mengarahkan mereka, yang 

lebih membuka wawasan mahasiswa, bertitik fokus pada satu pembimbing, 

membimbing dengan tegas (memberikan deadline, konsukuen dengan rencana awal) 

serta perlu bimbingan yang lebih intensif. Selain dari pembimbing, agar tumbuh rasa 

ingin menyusun PKM dari mahasiswa, mahasiswa membutuhkan berupa sosialisasi 

dan workshop mengenai PKM, memasukkan pembuatan karya tulis ke mata kuliah 

yang berkaitan dengan karya tulis, seperti statistik, metodologi penelitian, metode 

penelitian pendidikan serta bahasa indonesia. 
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