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AHSTKAK 

Latar belakang penelitian ini adalah keriyataa~i masih cukup banyaknya 
maliasiswa Jurusan Scjarah yang tcrlambat nic~~yelesaikan skripsi schingga 
rnengakibatkan mereka mengambil sikap yang scbetulnya merugikan dirinya sendiri, 
jurusnn dan lembaga. 'l'u-juan penelitian adalah unruk mendeskripsikan penyebab 
kcterlambatan dan upaya jurusan dalam rangka percepatan penyelesaian skripsi 
maliasiswa tcrscbut. 

Jenis penelilian ini kualitatif dengan subjek penelitian mahasiswa Jurusan 
Sejarah yang dikategorikan terlambat menyelesaikan skripsi. Data dikumpulkan 
melalui teknik wawancara, pengamaian dan dokumentasi yang selanjutnya diolah 
dengan mwnggunakan teknik interaktif analysis. 

l lasil pcnclitian mcngungkapkan bahwn keterlanibatan itu disebabkan oleh 
I'aktor eksternal berupa manajemen jurusan, ekonomi. pembimbing, keluarga sakit 
dan kctiadtian sumher. scrta fhktor internal hcrupa nioti\.asi yang rcndah. keria. saki( 
dan gangguan psikolojjs, rumah tangga. keniampuan dan minat. Kedua lBktor i ~ u  
berpengaruh secara partial dan simultan. 



Kcgiatan penelitian mcndukung pcngcmbangan ilmu scrta tcrapannya. Ilalam ha1 
ini, 1,cmbaga Pcnclilian Univcrsitas Ncgcri I'adang bcrusaha mcndorong doscn untuk 
mclakukan pcnelitian scbagai bagian intcgral dari kcgiatan mcngajamya, baik yang 
sccara langsung dibiayai olcli dana IJnivcrsitas Ncgcri I'adang maupun dana dari sumbcr 
lain yang rclcvan atau bckcrja sama dcngan instansi tcrkait. 

Schubungan dcngan itu,  I .cmbaga I'cnclitian I Jnivcrsitas Ncgcri I'adang 
bckcr-jasa~na dcngan I'impinan IJnivcrsitas, tclah ~ncmfasilitasi pcncliti untuk 
mclaksanakan pcnclitian tcntang Kajian tentcrng Keterlnmhatun I'enyelesairtn Skripsi 
pnda Malrasisrvn Jurrrsan Sejarah FIS UNP Padang, bcrdasarkan Surat I'crjan-jian 
Kontrak Nomor : 872/J41/KIJ/I)II'A/2005 'I'anggal 02 Mai 2005. 

Ka~ni menyambut gcmbira usaha yang dilakukan pcncliti untuk mcn-jawab 
bcrbagai pcrmasalahan pcmbangunan, khususnya yang bcrkaitan dcngan pcrrnasalahan 
pcnclitian tcrscbut di atas. llcngan sclcsainya pcnclitian ini, maka 1,cmbaga Pcnclitian 
Univcrsitas Ncgcri Padang akan dapat mcmbcrikan inforrnasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya pcnting dan komplcks dalam pcningkatan mutu pcndidikan pada umumnya. 
I l i  samping itu, hasil pcnclitian ini juga diharapkan scbagai bahan masukan bagi instansi 
tcrkait dala~n rangka pcnyusunan kcbi.jakan pcmbangunan. 

I lasil pcnclitian ini tclali dilclaah olch tin1 pctnbahas usul dan laporan pcnclilian 
1,cmbaga I'cnclitian Univcrsitas Ncgeri I'adang. Kcmudian untuk tujuan diseminasi dan 
kcscmpurnaan, hasil pcnclitian ini tclah discminarkan yang mclibatkan dosedtenaga 
pcncliti Univcrsitas Ncgcri Padang sesuai dengan fakultas pencliti. Mudah-mudahan 
pcnclitian ini bcnnanfaat bagi pengcmbangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan 
~nutu star akadc~ilik Univcrsitas Negcri Padang. 

I'ada kcscinpatan ini kami ingin mcngucapkan tcrima kasih kcpada bcrbagai pihak 
yang mc~nbantu lcrlaksananya pcnclitian ini, tcrutama kcpada pimpinan lcmbaga tcrkait 
yang menjadi objck penelitian. responden yang mcnjadi sampcl penelitian, tim pembahas 
Lembaga Penclitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas 
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami 
menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan 
sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih 
baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasi h. 

Padang, 1)csember 2005 
Ketua L,embaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang, 

Prof. Dr. H. Anas ~ & n .  M.A 
NIP. 130365634 



CJCAPAN T E R I M A  K A S I H  

I'cnul is sangat mcyakini bahwa siapn ya laporan pencl itian i ni scniah-rnata 

adalah karcna bcrkali dari Allah SW'I', serta bcrbagai bantuan dari banyak pihak 

tcrutarna: 1 )  Kcktor IJNI' I'adang. 2) Ilckan FIS (JNI' I'adang, 3)l'impinan Jurusan 

Scjarah UNl' I'adang. 4) Kcpala Lernbaga I'enelitian UNI' I'adang, 5)Para infoman 

doscn dan mahasiswa Jurusan Sejarah 1:lS INP Padang. 6) Semua pihak yang tidak 

discbutkan satu-pcrsaru. 

LJcapan terima kasih secara khusus pcnulis tu.jukan kepada riviewers Hapak 

I'rof. Dr. Abizar dan Bapak Drs Zul 'Asri. M. Hum yang telah meluangkan waktunya 

guna rnernbaca sekaligus mengoreksi rnulai saat pernbuatan proposal hingga menjadi 

!aporan akhir pcnclitian. 

Semoga laporan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada segala kalangan 

baik dari insan akadernis maupun khalayak urnum. 

Padang. Januari 2006 
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BAB l 
PENDAHULUAN 

A. Lahr Helakang Masalah 

Pada umumnya setiap mahasiswa menginginkan dapat menyclesaikan 

perkuliahan atau menamatkan pendidikan sesuai dengan masa studi yang telaf! 

ditentukan, dan bahkan lcbih cepat atau kurang dari masa studi yang disertai dengan 

nilai atau lndeks Prestabi Kurnulatif (IPK) yang setinggi mungkin, seperti berprediket 

summa cumlude (excellent) atau cu~nludc. I'ada heberapa mahasiswa kcinginan itu 

lebih dipertegas lagi men-iadi schuah tekad vang sudah ditanam semeniak mulai 

berstatus sebagai mahasiswa dan terus dipelihara selama mengikuti pendidikan di 

bangku kuliah sebagai sebuah target. 

Realitas menun.jukkan bahwa target tcrsebut hingga sekarang masih tctap 

sebgai sebuah peristiwa langka d m  dikategorikan luar biasa hampir di scluruh 

perguruan tinggi. Pada jurusan tertentu. hanya satu atau dua orang yang mencapai 

prestasi akademik tersebut. Itu pun tidaklah te jad i  di setiap semester. Sementara pada 

jurusan lain nyaris tidak pemah melahirkan mahasiswa dengan prestasi yang 

membanggakan tersebut. 

Pencapaian taget kuliah bemdcam-macam. Ada mahasiskva !an? 

menarnatkan pendidikannya (wisuda) dengan tepat waktu. narnun IPK berada pada 

level sedang. Sehalikn!a. ada rnahasiswa dengan nilai atau IP yang cuk'up tinggi tapi 

wisuda setelah menyelesaikan perkuliahn lebih lama satu hingga empat semester dari 

masa studi. Bahkan ada yang lebih lama dari itu dengan IP yang juga rendah. 



Jurusan Sejarah merupakan bagian integral dari Universitas Negeri Padang 

(IJNI') Juga tidak luput dilanda pcrmasalahan di atas. Kuliah yang lebih lama dari 

Iiiusa studi tcrulama discbabkan olch kctcrlamhatan dalam ~ticnyclcsaikan skripsi. 

I3ariyak di antara mahasiswa Jurusan Sc.jarah yang sudah mcrampungkan scmua mata 

kuliah teoritis tctapi tidak bisa wisuda karena skripsi yang bclum selesai. Ada yang 

sudah dua scmcster lebih masih bcrkutat dengan penyclesaian proposal skripsi. 

Bahkan ada juga yang sudah dua semester lebih belum tahu tentang apa yang akan 

Jiteliti (bcluiii menemukan judul penelitian). Herdasarkan olahan data yang diperoleh 

dari t3iro Adniinistrasi dan Akademik Kemahasiswaan tahun 2005 ditemukan bahwa 

terdapat 1 12 mahasiswa yang dikategorikan sebagai mahasiswa yang terlambat dalarn 

nieriyelesaikan skripsi. Jumlah itu mencapai seperlima dari total mahsiswa Jurusan 

Sc-jarah. 

Akibatnya. mereka menganggap skripsi sebagai momok atau sebuah 

pekerjaan atau yang menakutkan. Sikap dan kesan negatif ini berdarnpak lebih parah 

lagi. yakni ada di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah. 

Skripsi merupakan sandungan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan 

pada berbagai jurusan di UNP (Ganto Edisi 117Kahun XIVJAgustus-September 

2003). 

Kondisi di atas menuntut perhatian dan penanganan yang lebih serius. Jika 

prrmasalahan ini dibiarkan maka akan ada dampak negatif yang akan muncul dan 

sukar dihindari baik bagi dosen, maupun bagi lembaga mulai dari jurusan, fakultas 

d m  UNP sebagai perguruan tinggi; serta tentu saja bagi mahasiswa. Bagi dosen 



(pembimbing) akan dicap sebagai dosen yang tidak bertanggung jawab. Hagi jurusan 

dicap sebagai jurusan yang menakutkan sehingga berefek pada calon minat 

rnaha5iswa dalam mcmilih jurusan. Mcrcka akan bcrpikir ulang untuk nicniilih 

jurusan sejarah, sehingga pada gilirannya &an mcngalami kckurangan mahasiswa. 

I'ersoalan di jurcsan ini selanj utnya akan mengglobal menjadi persoalan Sakultas dan 

lembaga, yakni menumnkan minat calon mahasiswa untuk kuliah di IJNP. 

Untuic mendukung upaya tersebut, maka penelitian khusus mengenai 

keterlambatan penyelesaian skripsi pada mahasiswa Jurusan Se-jarah perlu dilakukan. 

Ka.jian atau penelitian tentan? permasalahan di atas setahu penulis belum pernah 

dilakukan. Atas dasar alasan-alasan tersebut. maka sangat menarik untuk dilakukan 

pengkajian melalui suatu penelitian yang khusus dan cermat. 

H. Batasan dan Kumusan Masalah 

Agar terarah pada apa yang diinginkan. maka penelitian ini dibatasi atau 

difokuskan pada faktor penyebab keterlarnbatan menyelesaikan skripsi pada 

mahasiswa Jurusan Sejarah dan upaya yang pernah dilakukan oleh jurusan dalam 

rangka mengatasinya. 

Berdasarkan batasan masalah di atas. maka dirumuskan permasalahan tersebut 

sebagai beri kut: 

1 ) Apakah t'ahtor penyebab keterlambatan penyelesaian skripsi pada mahasiswa ' 

Jurusan Sejarah FIS UNP? 



2) Apakah upaya yang pernah dilakukan oleh pimpinan Jurusan Sejarah FIS 

IJNP dalam rangka mengatasi ketcrlambatan penyelcsaian skripsi pada 

mahasiswa tcrscbut'! 

C. Tujuan Pcnclitian 

Penelitian ini dilakukan dcngan tujuan untuk: 

1)  Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian skripsi 

pada mahasiswa .lurusan Sejarah I-IS [JNP. 

2) Mcndeskripsikan upaya yang pemah dilakukan oleh pimpinan Jurusan Se.jarah 

FIS UNP dalam rangka menga-i ketcrlambatan penyelesaian skripsi pada 

mahasiswa tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi: 

1) Pimpinan lembaga UNP, FIS, dan terutarna jurusan dalarn rangka 

merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi 

oleh mahasiswa. 

2) Dosen pembimbing dan staf pengajar lainnya dalarn rangka melaksanakan 

tugas akdemiknya. 

3) Pihak-pihak cang berkepentingan dan punya perhatian terhadap dunia 

pendidikan di perguruan ;_l inggi sehingga dapat berpartisipasi baik secara 



moril maupun materil dalam rangka rnemajukan perguruan tinggi dan dunia 

pendidikan pada umumnya. 



UAB 11 
TIN.IAUAN TEORITIS 

A. Studi Kelevan 

i'enelitian yang membahas masalah kcterlanilan mahasiswa menyclesaikan 

tugas skripsi di Jurusan Sc.jarah belum pernah dilakukan baik mahasiswa maupun 

staf penga-jar. Sebuah studi yang relcvan dengan ka-jian ini adalah skripsi yang ditulis 

oleh M. Syaiful pada tahun 1991 dengan judul Szrultr Slucli Tenrung Minut Si.\wu 

Tcpr-h~rdtrl) Pclujurcrn Scjurtrh dun fi'uk~or~fukror j>trn,q Mempenguruhinyu di SMA 

h'o~umu~vu Puduntq. Melalaui skripsinya tersehut. M.. Svaiful beruhaha meneliti ( 1 )  

minat siswa SMA Kotamadya Padang terhadap Mata Pelajaran Sejarah dan (2) 

pengaruh kemampuan guru Bidang Studi Sejarah. materi. surnber dan media belajar. 

serta pengaruh fasiiitaq gedung. perpustakaan dan ruangan belajar terhadap minat 

siswa. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa rninat siswa SMA di Kotamadya 

Padang terhadap Mata Pelajaran Sejarah ternyata masih rendah. Selain dari 

kemampuan guru, materi pelajaran, dan surnber serta media belajar, faktor gedung, 

perpustakaan dan ruangan belajar tidak memberi pengaruh terhadap minat siswa 

untuk mempelajari sejarah. 

Studi lain adalah laporan penelitian yang dilakukan oleh Rarnli pada tahun 

1986 dengan judul Pen~urtrh Mo/  j f  Berpresrusi 7i'rhudup Pres[u.vi Belujur 

.tkuhusis~-u FJ'7.K lKlf' I'udung yang berusaha untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh motif berprestasi terhadap prestasi belajar mahasiswa FPTK IKIP Padang 

pada semester Juii - Desember 1984. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa 



motif berprestasi tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. 

tevapi ia memperlihatkan hubungan yang berarti dengan prestasi belajar mahasiswa 

1:I''I'K I K I I' I'adang. 

13. Kcrangka Teori 

Menlbuat skripsi merupakan suatu proses pendidikan dalam sistem 

pendidikan di perguruan tinggi. Dalam proses itu banyak unsur atau komponen yang 

saling terkait dan memberi pengaruh pada jalannya proses tersebut. Sejauh mana 

kuantitas dan kualitas output (produk) sangat ditentukan oleh bagaimana bekerjanva 

masing-masing unsur itu. 

Di dalam menyelesaikan skripsi terdapat beberapa unsur atau faktor yang 

berpengaruh. yaitu kemampuan atau prestasi belajar, motivasi, minat, keluarga. 

kondisi sosial ekonomi. masayarakat. pembimbing. sumber/praqarana dan manajemen 

jurusan. Beberapa ahli pendidikan menyatakan bahwa prestasi belajar dapat 

dipengaruhi oleh internal factor dan external factor. Internal factor atau faktor yang 

bersurnber dari dalam diri berupa kondisi fisiologis dan psikologis. Kondisi fisiologis 

adalah berupa kesehatan dan kesegaran tubuh,sedangkan kondisi psikologis adalah 

berupa motivasi, bakat. minat. sikap. pengamatan. perhatian. kehiasaan dan 

intelegensi. External factor adalah pengaruh vang datang dan luar diri berupa 

lingkungan dan keadaan keluarga serta lingkungan masyarakat (Ramli, 1986: 5). 

1. Kemampuun 



Kemampuan belajar merupakan kemampuan seorang mahasiswa di dalam 

mengikuti dan menyelesaikan setiap mata kuliah yang ditunjukkan mclalui hasil 

bela-jar bcrupa indcks prcstasi (11'). Mcnurut Karnli ( 1986: 7-8) lndcks I'restasi adalah 

hasil yang dicapai mahasiswa dalam menyelesaikan bcban studi yang dipcroleh 

~nelalui proses peniliaian oleh dosen yang diparidang sebagai ukuran dari 

kemampuan dan kcberhasulan mahasiswa dalarn menyelesaikan bcban studinya. 

Mahasiswa yang memp~nyai  kemampuan bela.jar tinggi akan rnemiliki nilai atau IP 

yang tinggi pula. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki kemampuan belajar rendah 

akan memiliki nilai yang rendah pula. Dengan demikian. kemampuan belaiar vang 

tinggi akan membawa mahasiswa untuk menyelesaikan tugas skripsi dengan relatif 

cepat juga. 

Sehubungan dcngan skripsi. Abdurrahman (Ganto. edisi 117) menyatakan 

bahwa kendala mahasiswa dalam mengerjakan skripsi adalah struktur penulisan 

ilmiah dan penguasaan terhadap konsep yang didapat pada mata kuliah kurang 

terkuasai materinya. sementara Waskito (Ganto, edidi 1 17) menyatakan bahwa 

kendala mahasiswa adalah ketidakmampuan mahasiswa memanage waktu dan tidak 

memilki kemempuan yang memadai dalarn penulisan sebuah karya ilmiah. 

2. ,%hut 

Minat merupakan sikap perhatian terhadap suatu obiek yang berasal dari luar 

diri. Dengan adanya minat teriladap suatu ob.jek. maka akan mendorong seseorang 

untuk lebih mencurahkan perhatiannya pada objek yang bersangkutan. Soewardi Tj. 

( 1 989: 1 1 ) menyatakan, dalarn proses belajar-mengajar sangat dibutuhkan adanya 



minat. sebab ha1 itu akan menyebabkan seseorang dapat belajar atau mengerjakan 

sesuatu dengan baik. sungguh-sungguh dan penuh gairah. 

Wrightsone dan Justman (dalam M. Syaiful. 1991: 9)  menggunakan istilah 

interest untuk minat: interest is important in the educational process because it 

stimulates ef'fbrt (minat berperan penting dalam proses pcildidikan karena ia 

merupakan dorongan untuk berbuat). 

3. Mofivasi 

Motivasi adalah semua penggerak. alasan-alasan atau dorongan-dorongan 

dalarn diri manusia yang menyebabkan dia berbuat sesuatu (Gerungan. 1984: 2). 

Tingkah laku bermotivasi adalah tingkah laku yang dilatarbelakangi oleh adanya 

kebutuhan yang diarahkan pada pencapaian tujuan, agar dengan demikian suatu 

kebutuhan terpuaskan. 

Menurut Munurut Dimyati dan Mudjiono ( 1994: 75) dalam proses belajar 

mengajar motivasi merupakan sesuatu yang sangat penting. motivasi belajar 

merupakan daya penggerak bagi pelajar yang dapat mendorongnya dalam melakukan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan serta mengarahkannya. 

Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi menampakkan 

keinginan yang besar dan perhatian yang penuh terhadap tupas-tugas bela.jar. Mereka 

memusatkan sebanvak mungkin energi tisik maupun psikis terhadap kegiatan bela.jar 

tanpa merasa bosan apalagi menyerah. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki 

motivasi yang rendah mereka menampakkan keengganan (malas), cepat bosan dan 

berusaha menghindar dari kegiatan belajar mengajar (Elida Prayitno, 1989: 10). 



jauh dari prestasi. Hasil penelitian Zulkifli (1992: 86) di SMA Negeri Ujung Gading, 

Pasarnan. mengungkapkan bahwa orang tua siswa yang mayoritas petani bekeja 

seharian di sawah atau ladang. Scpulang dari sawah mcraka pergi istirahat kc kedai 

untuk minum kopi atau nonton televisi, dan setelah itu mereka pulang kc rumah dan 

langsung tidur. Mereka tidak pernah bertanya kepada an& tentang sekolah anaknla. 

Anak bcrbuat sesuai dengan keinginannya tanpa pengawasan arang tua sehingga 

pelaksanaan pengajaran dan hasil belajar siswa tidak terwujud seperti yang 

d i harapkan. 

5. Kondisi Sosiul Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi mahasiswa yang bersangkutan juga memberi 

pengaruh terhadap proses pendidikan dan hasil belajar. Pelaksanaan proses 

pendidikan tidak terlepas dari biaya., seperti yang dinyatakan oleh Imran Manan 

(1989: 81 ) bahwa pendidikan memerlukan biaya yang hesar. Orang tua hams bisa 

membebaskan anak dari hambatan-hambatan biaya dalarn pendidikannya. 

Masyarakat Sumatera Barat mayoritas beke rja di sektor pertanian dengan sifat 

penadapatan yang pas-pasan. Untuk memenuhi biaya di laur kebutuhan sehari-hari 

mereka harus bekerja relatif lebih keras dari biasa yang kadang-kadang juga 

mengharuskan anak ikut membantu. akibatnya pendidikan anak jadi terganggu. I-lasil 

penelitian Zulkifli (1992: 87) mengungkapkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga. anak ikut membantu orang tua dan tidak masuk sekolah, akibatnya anak 

tertinggal dalarn belajar. 



I'engerjaan skripsi membutuhkan biaya relatif besar dibanding mata kuliah 

lain. uang telah men-jadi permasalahan yang selalu menghantui sctiap apa yang 

dilakukan manusia. Ganto (cdisi 1 17) mcnyatakan bahwa mcmang untuk mcngcrjakan 

skripsi banyak titapan-tahapan yang harus dilalui yang tcntu saja mcmhutuhkan 

uang. sebut saja tahapan pengetikan yang hams berulang-ulang. seminx proposal, 

ujian konpre dan yang paling untarna adalah saat mengumpulkan data. 

6. L>o.sen Pe~himhing  

Faktor dosen sangat penting dan sekaligus men~beri pengaruh yang hesar 

terhadap hasil atau prestasi belaiar mahasiqwa Oleh karena itu menurut Rooiiakker~ 

(1 991 : 173) seorang pengajar hams memiliki paling tidak dua syarat penting, yaitu 

perrumu, menguasai dengan sempurna bidang pengetahuan yang dimilikinya, karena 

kualita. sebuah pengajaran sangat ditcntukan oleh tingkat penguasaan bahan 

pengajaran. h'eduu, kemampuan pengajar utnuk menerapkan prinsip-prinsip 

metodologi mengajar dalarn proses pengajaran. 

Menurut Roestiyah (1986: 37), peranan staf pengajar dalarn interaksi belajar 

mengajar antara lain: 1) sebagai fasilitator yaitu menyediakan situasi-kondisi yang 

dibutuhkan oleh individu yang belajar, 2) sebagai pembimbing. yaitu memberikan 

bimbingan kepada anak didiknya.dalam interaksi bela.iar agar mampu hclaiar dcngarl 

lancar dan berhasil secara efektit' dan etisien. 3 )  sebagai motivator. !aitu memben 

dorongan semangat agar mau dan glat helajar. 4) sebAgai organisator, yaitu 

~nengorganisasikan kegiatan belajar mengajar anak didik maupun pengajar, 5) 



sebagai rnanusia sumber, yaitu pengajar dapat memberikan infonnasi apa saja yang 

dibutuhkan oleh anak didiknya baik pengetahuan, sikap maupun keterarnpilan. 

Ilcngan dcmikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan. kualitas dan prestasi 

akadcmik sangat ditcntukan oleh doscn (pembimbing). Cara dosen rnemberikan 

bimbingan rnempegaruhi kecepatan rnahasiswa dalam rnenyelesaikan skripsinya. 

Olch karcna itu mcnurut L. Paqaribu (1983), pada diri seorang dosen perlu ada sikap 

memahami situasi serta menghormati mahaqiswa sebagai subjek, memperhatikan 

perbedaan individu, membentuk pribadik anak dan menliliki mental yang sehat. 

Idubunpan dan jarak antara dosen dan mahasiswa juga berpengaruh. Nizwardi 

Jalinus (Ganto, edisi 117) menyatakan bahwa jarak yang lebar antara dosen dan 

mahasiswa dapat menjadi pemicu kurang percaya dirinya mahasiswa dengan apa 

yang ditulisnya. Jarak ini muncul dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya 

adalah kesibukan dosen sehingga intensitas proses pembelajaran melalui konsultasi 

terbatas waktunya. Faktor lain adalah dosen kelihatan angker dan sulit ditemui. 

Pelayanan kepada mahasiswa tidak optimal. Apalagi kalau pendekatan mahasiswa 

kurang bersahabat dan kurang beretika misal pakai sandal, baju kaos oblong dan 

sebagainya. 

7. Sumber / Prusurunu 

Suharsimi Arikunto ( 1987: 5 )  menyatakan bahwa sumber 1 prayarana 

nirrupakan faktor Jang menentukan lancar atau tidak lancarnya proses belajar 

mengajar. Nana Sudjana (1987: 42) menyatakan pula bahwa sekolah harus 



diusahakan sebagai laboratorium belajar, artinya ia hams menyediakan berbagai 

sumber belajar. buku. alat peraga, dan sebagainya. 

Sebagian bahan karya ilmiah jurusan sejarah adalah pcristiwa-pcristiwa masa 

lalu. Karena sifatnya yang diakronik maka tidak setiap data yang dibutuhkan terscdia 

s ecaa  lengkap dan utuh. Akibatnya mahasiswa kesulitan untuk mendapatkan apa 

yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsinya. 

8. Multujemen .Jurusan 

Manajeman jurusan merupakan sekumpulan langkah atau sistem pimpinan 

jurusan dalam mengelola jurusan. Lisma Jamal ( 1985: 1 ) menvatakan bahwa di dalam 

proses belajar mengajar terdapat dua masalah yang ikut menentukan berhasil tidaknya 

suatu proses belajar mengajar yaitu masalah pengelolaan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah (pimpinan jurusan). Pengelolaan ini sangat penting baik pengelolaan terhadap 

guru-guru (dosen) maupun terhadap administrasi sekolah (jurusan). 

Selanjutnya menurut Made Pidarta (1988: 160) para pendidik sangat 

kebingungan, tidak tahu apa yang mereka kejakan sebab tugas itu tidak jelas 

baginya. Gerungan (1978: 132) bahwa tugas pertama seorang pemimpin ialah 

memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi yang rurnit yang dihadapi oleh 

kelompok. 

Hasil penelitian Zulkitli (1992: 7h-83) mengungkapkan bahwa pelaksanaan 

pengalaran Sqiarah yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya 'di SMA 

Ujunggading sehingga hasil belajar siswa juga tidak begitu bagus disebabkan oleh 

manajemen sekolah kepa guru tidak memperhatikan kemampuan dan pengalaman 



sehingga guru tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal dan tuntxs. 

Szmentara terhadap murid, pemberlakuan aturan. tata tertib sekolah tidak tegas dan 

kontiniu schingga siswa scring bolos, tcrlambat dim schagainya. 

C. Kerangka Konseptual 

llrdian mengenai kajian teori di atas dapat digambarkan melalui kerangka 

konseptual berikut ini: 

Minat 1 
Motivasi ' 

Pcnycbab 
Katerlam batan 

Sosial Ekonomi s 
- Keluargd 

Pembimbing 1 

- - 

Penyelesaian 
Skripsi 



BAB I11 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptil'dengan tipe kualitatif. Nasution 

(198815) menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati 

orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memaharni 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitamya. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan jenisnya, data penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

wawancara dan pengamaran. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai 

dokumen, buku, laporan penelitian. surat kabar dan sebagainya. 

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa Jurusan 

Sejarah FIS UNP Padang, ketua Jurusan Sejarah, sekretaris Jurusan Sejarah, dosen 

pembimbing, dan staf pengar lainnya pada Jurusan Sejarah FIS UNP Padang. 

Surnber data sekunder berasal dari dokumen yang berisi tentang mahasiswa di 

Jurusan Sejarah. laporan penelitian. dan sebagainya. 



C. Teknik Pengumpulan Data 

I'engumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara 

terbuka dan mendalam. Wawancara dilakukari tcrhadap mahasiswa semua semher 

data primer. Guna mendukung data dari hasil wawancara, juga dilakukan tcknik 

observasi d e ~ g a n  atau pcngamatan terhadap semua semua objek yang berkaitan 

dcngm masalah penclitian. 

Selain wawancara dan dokumentasi. penelitian ini juga menggunakan teknik 

dokurncntasi yang dipcrolch dari berbagai surnbcr di jurusan dan pcrpustakaan. 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis terus-menerus sepanjang 

penelitian. Setelah data diperoleh dari lapangan melelui wawancara, pengamatan. dan 

dokumentasi. sclan.jutnya data itu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan 

penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interactive analysis 

seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni melalui tahap-tahap 

reduksi data, display data dan pengarnbilan keputusan. 



BAB IV 
H A S I L  P E N E L I T I A N  D A N  PEMHAHASAN 

A. Ileskripsi Mahasiswa .lurusan Sejarah 

13erdasarkan data kcmahasiswaan, jumlah mahasiswa Jurusan Sejarah 

adalah scbanyak 675 orang yang terdiri dari 32 1 orang atau 47.56 % Program 

Studi Scjarah dan 354 orang atau 52,44 % Program Studi Sosiologi- 

Antropologi. llntuk lcbih jclasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1 
Jumlah Mahasiswa Jurusan Sejarah 'l'ahun 2005 

Tuhun 2005 

r 7 -  
'l'ahun 1 I'rogram - Studi - -- -. - - - -- . 

-1 

Berdasarkan tabel 1 di atas maka dapat dikatakan bahwa di Jurusan 

N o  ' 

I 
3 
3 
4 

Sejarah terdapat mahasiswa yang sangat "senior" dengan masa kuliah hampir 

10 tahun lamanya sebanyak satu orang atau 0.15 "/o dari total niahasis\sa. 

Masuk 
1996 
1997 
1998 
1999 

Rerdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa Jumlah mahasiswa 

jurusan sqjarah mengalami peningkatan yang sangat berarti pada tahun 2001 

5 1  2000 
6 2001 
7 1 2002 

2003 
9 i 2004 

dengan dibukanya program studi baru. Sosiologi-Antropologi. Penambahan 

Sumher : Dioluh dari Data Biro Administrai Akademik dun Kemuhasi.~waan I /NP Padang 

Jumlah 

I 
3 
4 
12 

10 

2 0 20 1 100 

Pdd Sejaratl 
I 
3 
4 

2005 

Pdd Sown 
0 
0 
0 
0 

% 
100 
100 
1 00 

, Jumlah 

- 
% 
0 
0 
0 
0 

0 
12 100 

0 
3 0 1 41.67 
5 1 1 42.50 
49 1 41-53 

42 
69 
69 
8 3 
9 1 
354 

75 
76 

, 32 1 

47.47 
453 1 
47,56 

58.33 1 72 
57.50 / 120 
58-47 
52,53 
54,49 

, 52,44 

118 
158 
167 
675 



program studi itu rncningkatkan jurnlah mahasiswa dari 20 orang men.jadi 72 

orang atau naik 260 %. I,alu, tahun 2002 meningkat dari 72 orang mcn.jadi 

120 orang atau naik 07 %. I la1 ini disehabkari karena dihukanya program non 

regular pada kedua prodi terebul. 

Ililihat dari tahun rnasuk atau angkatannya mulai dari tahun 2001 

hingga 2005 tarnpak ada kenaikkan rata-rata 14.96 % per tahun (meskipun 

pada tahun 2003 terjadi penurunan). I'enulis melihatnya pada kurun waktu 

2001 hingga 2005 karena hingga pengumpulan data ini dilakukan belum ada 

satupun di antara mereka tamat. sedangkan yang duduk pada angkatan 1996 - 

2000 sudah banyak yang telah tamnt. Ingkaran 19% - 2000 yang helum tarnal 

sebanyak 40 orang (5,93 %). 

Selan-jutnya berdasarkan tabel 1 diatas juga dapat dikatakan bahwa di 

Jurusan Scjarah terdapat lnahasiswa yang sangat "scnior" dengan masa kuliah 

hampir I 0  tahun scbanyak satu orang atau 0.15 % dari total mahasiswa atau 

2.5 % dari seluruh mahasiswa angkatan 1996 - 2000. Seterusnya masa kuliah 

harnpir sembilan tahun sebanyak tiga orang atau 0,44 % dari total mahasiswa. 

Masa kuliah hampir delapan tahun sebanyak ernpat orang atau 0.59 % dari 

total mahasiswa atau 10 % dari seluruh angkatan 1996-2000. Masa kuliah 

harnpir tu-juh tahun sebanyak 12 orang atau 1.78 % dari total mahasis\ra arau 

30 % dari seluruh angkatan 1996-2000. Masa kuliah hampir enani tahun 

schan>ah 20 orang atau 2-96 dari total mahasiswa atau 50 % dari seluruh 

niahasiswa angkatan 1996-2000. 



Masa studi normal untuk S I atau tingkat sarjana adalah 4-5 tahun. Jika 

disorot data di atas maka dapat dikatakan bahwa rnahasiswa yang larnbat 

~nenyelesaikan kuliahnya cukup banyak. I3egitu juga dcngan rnasa studinya 

yang ternyata cukup lama atau sangat lama (di ahs 14 semester atau tu.juh 

tahun) yang berjumlah delapan orang atau 20 % dari seluruh mahasiswa 

terlam bat. 

Mahasiswa yang kuliah lebih atau di atas 14 semester tetapi rnasih 

diberi kesernpatan untuk kuliah adalah karena diberi dispensasi perpan-jangan 

kuliah oleh pilnpinali jurusan yang disetujui oleh dekan. Mereka ini sudah 

~nenycicsaikan semua lnata kuliah dnn harlya tinggal 5kripsi. Sementara 

rncreka yang berada diatas masa kuliah normal hingga batas masa maksimal 

(semester I 1  - 14) atau angkatan 2000 -1999) yang berjumlah 32 orang (80 

%) dari seluruh mahasiswa terlambat, pada urnurnnya juga sudah 

~nenyclcsaikan kuliah teori dan tinggal menyelesaikan skripsi. 

'Tahapan penyelesaian skripsi ini bermacam di antara rnereka, ada yang 

sedang tahap birnbingan proposal dan ada juga yang sedang birnbingan skripsi 

(terrnasuk sedang melakukan penelitian). Mereka berada di bawah semester 

14 rnaupun di atasnya. Penulis tidak dapat rnengemukakan jumlah mahasiswa 

dengan rincian tahapan penyelesaian skripsinya disebabkan sukamyrt 

mendapatkan data tentang itu. Kesulitan ini dikarenahan pula oleh himhingan 

penyelesaian tugas akhir ini bcrsifat individual arau tidak terikat satu sama 

lain. 

Seterusnya jika dilihat dari perbandingan jurnlah antara mahasiswa 



Program Studi Pendidikan Se-jarah dan Program Studi I'cndidikan Sosiologi - 

Antropologi maka tabcl d i  atas menginforrnasikan bahwa jurnlah mahasiswa 

I'rogram Studi I'endidikan Stjarah lehill scdikit dihandingkan mahasiswa 

I'endidikan Sosiologi-Antropologi sekalipun pada Pendidikan Scjarah terdapat 

mahasiswa angkatan 1996 - 2000. Jumlrth lnahasiswa I'cndidikan Sejarah 

adalah 321 orang atau 47,56 %, sedan~kan Pendidikan Sosiologi - 

Antropologi 354 orang atau 52, 44 % dari total mahasiswa Jurusan Sejarah 

atau kedua program studi itu. 

Ilengan demikian dapat dikatakan bahwa Jurusan Sejarah didominasi 

ole11 mah;l*-iswa I'rogram Studi Pcndidikan Sosiologi- Antropologi 

"Dorninasi" itu terjadi setiap tahunnya rnulai dari bcrdirinya Program Studi 

Pendidikan Sosiologi-Antropoiogi d i  Jurusan Sejarah. 

I'cnyebab lebih sedikitnya jurnlah mahasiswa pendidikan sejarah 

dibandingkan pendidikan Sosiologi adalah : 

1. Beberapa temuan atau hasil penelitian rnenyatakan bahwa rnata pelajaran 

sejarah tidak begitu menarik lagi bagi siswa SMU dikarenakan bersifat 

hafalan serta rnetode pengajaran yang tidak variatif. 

2. Adanya sikap skiptis dan pesimis calon rnahasiswa rnemilih jurusan 

pendidikan sejarah karena rnereka rnelihat kenyataan banyaknya tamatan 

program studi lama termasuk pendidikan sejarah. > ang Inenganggur 

Seda~lgkan pen?ebah lehih han>aknya jurnlah mahasiswa pendidikan 

Sosiologi - Antropologi adalah karena sikap optimis mereka akan sebuah 

prodi baru yang lebih menjan.jikan rnereka untuk bisa bekerja lebih cepat. 



Menurut informasi. sampai sekarang yang mengaiar mata pels-jaran Sosiologi 

dan Antropologi di SMA adalah Guru Sejarah. sehingga jika mereka memiliki 

ija-mh pendidikan Sosiologi Antropologi. niaka peluang mereka untuk 

diterima bckerja sebagai guru dengan status I'NS atau bukan terbuka lebar. 

I'erlu juga penulis kemukakan bahwa tabel I di atas merupakan data 

jumlah mahrrsiswa yang tcrdaftar (aktil) pada rcgistrasi IJNI' Padang. I l i  

sarnping 075 orang itu, RAAK juga memberikan data sembilann orang 

mahasiswa istirahat. Jenis kelamin mereka adalah empat orang laki-laki dan 

lima orang perempuan. Program studi mereka adalah delapan orang dari 

I'cndidikan Scjarah dan satu orang dari I'cndidikan Sosiologi-Antropologi. 

I'ahun masuk mereka adalah satu orang angkatan 2000, dua orang angkatan 

2001. dua orang angkatan 2002. dua orang angkatan 2003 dan saw orang 

angkatan 2004. Alasan mereka istirahat adalah karena sakit sebanyak empat 

orang. masalah ekonomi sebanyak tiga orang, karena bekerja (dinas sebagai 

pegawai negeri sipil) sebanyak satu orang dan satu orang lagi dengan alasan 

dan lain-lain. 

Jumlah Mahasiswa Jurusan Sejarah 
yang lstirahat Kuliah Tahun 2005 

1 2 1 Sakit 3 1 i j !  I 

No 

1 

I ' I - - . . -- - .. - - - -- - . . 
- .. ~ ~ ---. . - I 

Jumlah , 1 X 
~ . - . - . . . 

Sltmhrr 1)ioluh d t r i  I ) t l /n Hiro . Itlminisrrtrvi Ikrldrmik (knl h.rrnc,h~l.~~.~~t,tlutr I \ . I 1  i't~dung. 
I i ~ h ~ t t i  2005 

Herdasarkan segi status masuk mahasiswa Jurusan Sejarah terdiri atas 

Alasan lstirahat 

Ekonomi 

mahasiswa yang diterima melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan 

Jumlah 

3 

Program Studi 
Pendidikan Sejarah 

3 
Pendidikan Sosan 



(PMDK) sebanyak 1 10 orang atau 16.30 %. jalur Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (Sipcnmaru atau SPMR) Regulcr sebanyak 295 orang atau 

43.70 %. dan jalur SPMR Non Keguler sebanyak 270 orang alsu 40 %. llntuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tahel di bawah ini. 

Tahel 3 
Jumlah Mahasiswa Jurusan Scjarah 

Berdasarkan Status Masuk 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa Jurusan 

Sejarah yang terbanyak adalah yang masuk melalui Jalur SPMB Reguler. 

Jumlah 

~ 

1 . 
? 

4 
12 
20 
72 
120 

- .~ -- I I8 4 
158 
167 ' 
675 1 

No 

1 
- . . 

7 - 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

- . 

9 
I0 

Bahkan secara khusus pada tahun 2001 jumlah mereka sangat besar yakni 64 

Surnher: Diolah duri Duta Biro Adrninsifrasi Akadernik dun Kernahasiswaan UNP Padang 
Tahun 2005 

orang atau 88.89 910. Jumlah yang hesar atau melnn.jak drastis dari tahun 

Thn- 
Masuk 

scbelumnya (2000) disehahhan karena dibukanya dan masuknya mahasiswa 

Program Studi Sosiologi-Antropologi. Namun bila dilihat secara proporsional 

Status Masuk .- 

270 Jumlah 1 110 

(tahun 2002 - 2005) maka yang paling banyak adalah mahasiswa berstatus 

295 

atau masuk melalui jalur SPMB Non Reguler, yakni 47,96 %. Hal ini berarti 

Y'" 

-~ ---- 

5 2 

.- . . . 56 - . - 
73 
89 

SPMR 
Keg 

0 

I'MIIK 

1996 , 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 

43.33 
47.46 
46.20 
53.29 

% 

100 

SPMB 
Non Reg 

. . . .  1 . .  . . -- - - 1  - 

1997 0 I I00 l, 

% 

1998 
1999 
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200 1 
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33.33 

45 
1 1 . 1  1 
15,83 

d- 
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19 

.. 2003 ? 18 
2004 I 2 7  
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8 
I I 
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66.67 
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40.83 
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~ 3 6 . 7 1  
32.93 
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i 7 ~ 1 i j l  - - - . -. 58 - . - . . . 
13.77 55 



bahwa pada periode 2002 - 2005 dari total rnahasiswa. separohnya adalah 

berstatus ~nahasiswa SPMB Non Keguler. Hila dilihat secara rinci ha1 d i  atas 

jugs tcrjadi pada setiap tahunnya. Hahkan pada bhun 2005 jurnlah rnahasiswa 

SI'M13 N K  ini lebih dari separoh (53.29 %). I3egiru juga j ika dibandingkan 

dari tahun-tahun sebelumnya. jumlah rnereka cenderung meningkat setiap 

tahunnya. 

Sementara pada rnahasiswa SPMH Keguler tahun 2001 - 2005 terlihat 

angka yang rnenurun kemudian naik lagi. harnun j ika diperhatikan 

berdasarkan persentasenya, terlihatlah jumlah rnereka yang terus rnenurun. 

Ilengan dernikian jumlah mahasiswa SPbll3 Yon Keguler dan SPMR Reguler 

menun-jukkan grafik yang berlawanan. Berdasarkan ternuan d i  atas, dapat 

dikemukakan beberapa hal: 

I .  Lebih besarnya jumlah mahasiswa SPMB Non Reguer dari pada 

mahasiswa SI'MH reguler disebabkan antara lain disebabkan oleh (a) 

Kebi-jakan penerirnaan mahasiswa jalur Non Reguler yang diperbesar j ika 

dibandingkan dengan rnahasiswa jalur reguler (b) Kebijakan itu betul-betul 

dirnanfaatkan calon mahasiswa setelah mereka gaga1 pada pilihan studi 

pertarna. Menurut mereka untuk bidang studi yang sama, kuliah d i  

perguruan tinggi negeri tetap lebih baik dibandingkan di perguruan tinggi 

swasta. dikarenakan label dan fasilitas bela.iar yany lebih memadai 1 relatit' 

Icnskap. Khusus tahun 2005. peningkatan jumlah mereka disebabkan oleh 

kehi.jakan lembaga yang meningkatkan kuota penerirnaan dalam rangka 



persiapan UNP menuju perguruan tinggi negeri ber-Uadan tlukum Milik 

Negara (BHMN). 

2. 1,ebih kecilnya jumlah mahasiswa SPMH Reguler dibandingkan 

mahasiswa non reguler disebabkan oleh ( I) lebih kecilnya "kuota" dan (2) 

tidak semua calon mahasiswa yang lulus SPMB Reguler mandaftar ulang 

ke Jurusan Sejarah. Penyebab kedua ini diperkirakan terjadi karena 

masalah ekonomi atau ketiadaan biaya untuk kuliah. 

Selanjutnya dari tabel di atas, dapat juga dilihat bahwa ternyata 

terdapat beberapa orang mahasiswa yang Serdasarkan "hitung-hitung" logika 

for~nalnya sudah sangat panras lulus. yakni ndan\a rnahasi~qva angkatan 1996. 

1998 dan 1999 yang berstatus PMDK. bahkan pada angkatan 1999 separohnya 

adalah mahasiswa berstatus PMDK. Sebagaimana diketahui bahwa mereka 

yang diterima lewat jalur PMDK dianggap mahasiswa yang relatif pintar 

dibanding mahasiswa lcwatjalur SPMH. 

Jumlah mahasiswa yang berstatuskan PMDK dan SPMB Reguler 

antara Program Studi Pendidikan Sejarah dan Program Studi Pendidikan 

Sosiologi-Antropologi tidak jauh berbeda kecuali untuk SPMB Non Reguler. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 



Tabel. 4 
Perbandingan Jumlah Mahasiswa Progam Studi Pendidikan Sejarah 

dan Program Studi Pendidi kan Sosiologi - Antropologi Berdasarkan Status Masuk 

Berdasahn tabel 4 di atas terlihat bahwa jumlah mahasiswa dengan 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

status SPMB Non Reguler Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi 

lebih besar dibanding Program Studi Pendidikan Sejarah, baik secara 

Tahun Masuk 

Prodi Sejarall 
1996 
1 9 7  
1 998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 

keseluruhan maupun secara parsial (per- tahunnya). Bahkan pada tahun 2003 

, 9 1 2004 
1 10 1 2005 

3 ~. -~ 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi - Antropolog~ bqumlah lebih 

Status Masuk 

dari dua kali mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. Penyebab 

PMPK 

1 

1 
4 
9 
8 
10 
8 
14 
I1 ~- . 

terjadinya inasalah ini sama dengan apa yang sudah penulis kemukakan 

sebelumnya tentang penyebab lebih sedikitnya jumlah mahasiswa Program 

106 1, 321 

42 
33 i ! 69 
38 1 69 
42 1 83 
5 1 91 
1 64 ' 354 
270 675 

K e t m ~ ~ i s w a a n  CJNP P a h g  

3 
3 
8 
I I 
22 
22 
23 
30 
27 

~ 

1 
i 3 

i 
4 

'I 12 
20 

I 
i ; 30 

19 1 51 
18 49 
3 1 , 75 

.~ 
38 

~ . . i 76 
Jumlah 

j Prodi Sosan ! 

1 I 2001 

Stimkr: lliolah clari &la Him Adminislmvi Ahclemik clan 

66 49 

2 
3 
4 

9 
10 
13 
12 
44 
110 

2002 
2003 
2004 

42 
27 
2 1 
28 
28 
146 
295 

5 1 2005 
Sttb Jumlah 

I Jutnlah 



Studi Pendidikan Sejarah dibanding rnahasiswa Program Studi Pendidikan 

Sosiologi - Antropologi. 

Seterusnya dilihat dari jenis kelarnin. rnayoritas rnahasiswa jurusan 

Sejarah adalah perernpuan yang berjurnlah 530 orang atau 78,52 % untk lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini : 

Tabel 5 
Jumlah rnahasiswa Jurusan Sejarah Berdasarkan 

Jenis Kelarnin 

Pada tabel 5 di atas teriihat bahwa pada sernua angkatan, rnahasiswa 

Jurusan Sejarah rnayoritas adalah perempuan. Hanya angkatan 1999 saja yang 

Jurnlah 

I 
3 - -. - - . - 
4 
12 
20 
72 
120 

~ 

118 1 
1 %  - 

167 
675 

No 

1 
-- 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

harnpir rnendekati jurnlah yang seirnbang (laki-laki 4 1.67% dan perernpilqn 

Sumber: Diolah dari Dara Biro Administrasi Akademik dun Kemahasiswaan UNP Padang 
Tahun 2005 

58,33%). Lebih besarnya jurnlah perernpuan dihandingkan lahi-laki ini 

Thn 
Masuk 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 -- 
2005 

disebabkan oleh fprtuma): pengaruh pandangan yang rnenyatakan pekerjaan 

Jurnlah 

guru identik dengan wanita dan, (kedua): sifat pekerjaan dan pelajaran antara 

Jenis kela~nin 
Laki-laki 

0 
-.. ~ ~. 

0 
I 
5 
6 
15 
19 
22 

. - - - - . - -. . .. . - 

39 
38 
145 

YO 
100 

~ . 

100 
75 

58,33 
70 

79,17 
84,17 
8 1.36 

. . ~... 

75,32 
77,25 
78,52 

YO ( Perernpuan 
0 I I 

4,48% 

-. 

0 
25 

41.67 
30 

20,83 
15.83 
18,64 

-. . . 
24,68 
22,68 

530 

. .- .. 

3 
3 
7 
14 
57 
101 
96 - .~ -- . - -  
119 
129 



rnotorik (teknik dan olahraga) dan kognitif. Pendidikan Sejarah terrnasuk 

kelornpok kogniti f. 

Kornposisi jenis kelarnin ini secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap aktivitas penyelesaian skripsi. Pengaruh tersebut adalah kodrat dan 

sifat perernpuan yang relatif lebih cepat berurnah tangga. Reberapa di antara 

rnahasiswa ada yang berstatuskan kawin meskipun kuliahnya belurn selesai. 

Mereka yang sudah nikah ini terkadang hams rnernbagi waktu untuk urusan 

kuliah dan rurnah tangga. Akibatnya kegiatan kuliah tidak terlaksana seperti 

yang diinginkan. 

B. Mahasiswa yang Terlambat Menyeiesaikan Skripsi 

Jurnlah rnahasiswa Jurusan Sejarah yang dikategorikan terlarnbat 

rnenyelesaikan skripsi adalah sebanyak 1 12 orang. Jika dihitung secara 

keseluruhan maka jurnlah rnereka ini adalah 16.59 % dari total rnahasiswa, 

dan jika dihitung dengan cara mernbandingkannya maka terdapatlah angka 

rasio 1 : 5. Artinya setiap lirna orang rnahasiswa maka satu di antaranya 

adalah mereka yang sudah melewati masa studi formal atau terlarnbat lulus 

karena tugas skripsi yang belurn selesai. 



Tabel 6 
Jumlah Mahasiswa Jurusan Sejarah 

yang l'erlambat Menyelesaikan Skripsi 

( N o  ( 'Ihn Masuk I Program Studi ! ~ ~ m l a h !  ?4 
Pdd.Seiarah % I l ' d d m  ?h 

Tuliun 2005. 

Kalau dibandingkan persentase setiap angkatannya maka terlihat 

bahwa mahasiswa angkatan 1999 mrrupakan kelompok yang paling perlu 

mendapat perhatian. karena dibandingkan dcngan angkatan 1998, selisih 

jumlah mereka cukup jauh, padahal sekarang mereka (angkatan 1999) telah 

mendekati akhir tahun masa studi. Jumlah mahasiswa angkatan 2001 

merupakan yang terbesar karena di samping gabungan dari dua program studi. 

Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Sosiologi - Antropologi, juga karena 

mereka baru memasuki masa studi toleransi. Meskipun demikian, pada saat 

penelitian ini dilangsungkan, Program Studi Pendidikan Sosiologi 

Antropologi sudah menghasilkan dua orang calon wisudawati periode 

September 2005. 

L 

C. Penyebah Keterlambatan 

Berdasarkan data yang terkumpul melalui wawancara, maka diperoleh 

5 
6 

Sumher: Diolah duri Duru Diro Administrusi Akodernik dun Kc.mahusi,swuun UNP Pudung 

2000 
200 1 

28.57 
42.86 

100 

20 
3 0 

Jumlah 

- 
1 00 
100 

- 
42 
42 70 

20 
72 
112 

17,86 
64,29 

100 



lemuan penyebab keterlambatan menyesuaikan skripsi pada mahasiswa jurusan 

sejarah. yaitu disebabkan karena : 

Sebagian besar jawaban mahasiswa sangat era1 kaitannya dengan 

masalah manajemen jurusan. yakni ha1 yang ~nenyangkut masalah 

prasyarat kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa ketika masa pra- 

proposal (pengajuan' pokok-pokok pikiran ke jurusan). Sebagian mereka 

menyatakan harus menunggu lama untuk rnenerima hasil usulan pokok 

pikiran. 1,amanya mahasiswa menunggu disebabkan jurusan terlebih 

dahulll mengumpulkan usulan pokok-pokok pikiran dengan jumlah yang 

jauh lebih banyak dibanding seminar proposal maupun ujian skripsi. 

Sedangkan bagi mahasiswa, membuat usulan pokok pikiran juga dirasakan 

cukup sulit. Waktu mereka bertambah jika usulan pokok pikiran tidak 

ditcrima atau ditangguhkan oleh rapat dewan dosen. 

Disamping itu. beberapa rnahasiswa yang diwawancarai ketika 

sedang konsultasi skripsilperbaikkan skripsi, rnenyatakan bahwa seminar 

mereka dahulu sempat tertunda disebabkan jurusan mengalami transisi 

kepemimpinan (peralihan jabatan ketua dan sekretaris jurusan pada akhir 

Hasil penelitian Zulkitli (1992: 76-83) membuktikan bahwa 

pelaksanaan pengajaran Se.jarah tidak terlaksana sebagaimana mestinya 

sehingga hasil belajar siswa juga tidak begitu bagus, disebabkan oleh 

manajemen sekolah kepada guru dan siswa yang semrawut. 



Moliva.si 

Sernua informan dosen dengan bahasa yang berbeda 

menyirnpulkan bahwa keterlarnbahn rnahasiswa dalarn rnenyelesaikan 

skripsi disebabkan oleh rnahasiswa itu sendiri, yakni kurang 

termotivasinya rnereka untuk belajar serta berusaha. I-la1 itu dapat dilihat 

ketika rnengadakan konsultasi baik proposal maupun draf skripsi dengan 

indikator: perfama dari segi isi. mereka tidak rnarnpu mernaharni saran 

perbaikan pembirnbing. Peristiwa yang sering terjadi adalah ketika rnereka 

datang untuk bcrkonsultasi berikutnya hampir selalu rnernbawa keadaan 

5kripsi yang itu-itu juga. Kcdr~a. rnencangkut cara penulisan. yakni 

struktur penulisan, penggunaan kata-kata logika kalirnat dan aturan ejaan 

yang sering diabaikan. Pada waktu konsultasi sernua ha1 itu sudah 

dikoreksi. narnun rnahasiswa rnasih saja melakukan kesalahan yang sama. 

Apa yang terjadi di atas rnenurut Elida Prayitno (1989: 10) itu 

rnerupakan cirriciri dari rnotivasi yang rendah karena tidak menampakkan 

kerajinan tetapi justru kemalasan dan cepat bosan pada waktu diberi 

"bekerja". 

Beberapa di antara inforrnn dosen menambahkan pengalamannya 

bahwa rnahasiswa yang selesai bimbingan lalu disuruh rnernperbaiki 

proposal atau skripsi Iantas "menghilang" begitu saja beberapa bulan 

kernudian baru menernui pembimbingnya. Hal yang lebih rnernprihatinkan 

lagi adalah kembali tanpa rnembawa perbaikan yang berarti. Masalah ini 

cocok sekali dengan apa yang ditulis Ganto (edisi 117) bahwa perilaku 



malas mahasiswa terlihat dari tidak mau berkonsultasi s e m  berlama-lama 

di lapangan. 

-3. Kerju 

Keterlambatan mahasiswa menyelesaikan skripsi juga disebabkan 

oleh karena bekerja. Sebagian di antara mereka bekerja sambil kuliah 

(terrnasuk ketika sedang mengerjakan skripsi). Latar belakang mereka 

untuk bekerja dibedakan atas : ( I )  kekurangan biaya dan (2) bukan 

kekurangan biaya. Mahasiswa yang bekerja karena kekurangan biaya 

adalah yang biaya kuliahnya ditanggung orang tua atau keluarga tetapi 

tidak begitu mencukupi. Sedan~kan mahasiswa yang bekerja bukan karena 

kekurangan biaya adalah mereka yang biaya kuliahnya ditanggung dengan 

penuh atau cukup oleh orang tua atau keluarga atau biaya kuliahnya 

terjamin dan relative lancar setiap saat. Mereka ini bekerja atas dorongan 

ingin mencari variasi kegiatan dan ingin mendapatkan serta menikmali 

hasil keringat sendiri sambil tetap kuliah. 

Kesibukan bekerja menyebabkan mereka sukar membagi waktu. 

Waktu untuk belajar atau mengerjakan skripsi jadi berkurang. Bahkan di 

anatara mereka timbul rasa malas karena kesibukan atau keasyikan 

bekerja. 

4. Ekonomi 

Faktor ekonomi penulis bedakan dengan faktor kerja. Mahasiswa 

yang terlambat mengerjakan skripsi karena faktor ini adalah mereka yang 



biaya kuliahnya berasal dari orang tua atau keluarga dan tidak bekerja 

sarnbil kuliah. 

Pada urnurnnya rnereka ini hcrasal dari keluarga rnenengah ke 

bawah dengan rnata pencarian orang tua sebagai petani. tukang dan jenis 

layanan jasa rendah lainnya. Ketika orang tua tidak rnampu rnenyediakan 

biaya, rnaka rnau tak rnau rnereka hams istirahat kuliah untuk sementara 

waktu, lalu ikut rnernbantu kerja. Pada saat istirahat ini pulalah mahasiswa 

hams rneninggalkan sernua tugas perkuliahan. Temuan ini relevan dengan 

hasil penelitian Zulkifli (1992: 87) bahwa untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga, anak iktu membantu orang tua dan tidak jarang dia tidak masuk 

sekolah, akibatnya anak tertinggal dalarn belajar. 

Dosen Pemhimhing 

Beberapa infonnan (terrnasuk dosen), rnenyatakan bahwa faktor 

pcrnbirnbinglah yang rnernbuat mereka terlarnbat. Di antara rnereka ini 

ada yang rnenyatakan lebih banyak disebabkan oleh pembimbing dan 

sebagian lagi pembimbing bersama faktor lain. 

Masalah yang mereka temui dalam proses pembimbing adalah 

rnenyangkut waktu. Pada satu pihak mahasiswa sudah dan selalu berusaha 

menyelesaikan selumh saran perbaikan dari pembirnbing dalarn waktu 

yang singkat cepat narnun di pihak lain pernbirnbing butuh waktu yang 

lama untuk untuk rnengoreksi proposallskripsi. Dalam ha1 ini ada juga di 

antara pernbirnbing yang mengembalikan proposal atau skripsi dengan 

berbagai coretan tetapi tidak disertai penjelasan apa dan bagaimana 



Sakitnya orang tua atau anggota keluarga yang lain rnengharuskan 

rnereka untuk ikut rnendarnpingi dam rnen.jaganya baik secara langsung 

rnaupun tidak langsung. Anggola keluarga sakit sangat berpengaruh 

terhadap pikiran rnahasiswa. sehingga rnengakihatkan rnereka kurang atau 

tidak konsentrasi dalarn rnenyelesaikan skripsi. 

kartini Kartono (1991: 27) rnenyatakan bahwa keadaan atau 

suasana keluarga rnernpunyai pengaruh yang besar terhadap prestasi 

bela.jar anak. Ternuan ini rnenunjukkan bahwa apa yang te jadi  dengan 

anggota keluarga tidak hanya berpengaruh secara psikis tetapi juga secara 

tlsik. Keluarga merupakan kelomp~di individu yang mempunyai rasa 

ketergantungan di antara anggota keluarga tersebut dan rnernpunyai ikatan 

sehingga anggota keluarga merasa senasib. ikut rnerasakan kegernbiraan 

atau kesedihan di antara anggota keluarga. 

7. Tiduk Adu Sumher (Dulu) 

Sebagian rnahasiswa rnemilih jenis penelitian sejarah rnumi, dan 

di antara mereka ada yang kesulitan dalam mencari sumber dan data. 

Kenyataanya, tidak sernua rnasalah yang diteliti memiliki sumber di lokasi 

atau di daerah di mana objek penelitian itu berada. 

Mahasiswa yang bersangkutan sudah berusaha sernarnpunya 

rnencari surnber atau data yang dihutuhkan narnun tidak juga memperoleh 

hasil yang diinsinkan. Waktu sudah banyak terpakai narnun hasilnya nihil 

sehingga yang bersangkutan akhimya memilih judul lain. Oleh karena itu 

rnenurut Nana Susdjana (1987: 42) kelas hams diusahakan sebagai 



laboratorium bagi anak didik, artinya kelas hams menyediakan berbagai 

sumber belajar. 

8. Rlinlc~k Tunggu 

Di antara mahasiswa ada juga yang sudah berumah tangga atau 

berkeluarga. Mereka yang bekeluarga ini harus membagi waktu untuk 

urusan keluarga dan perkuliahan. Dalam rumah tangga banyak urusan 

yang harus dikerjakan hampir sepanjang waktu seperti mengurus suami, 

anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Tugas mereka semakin berat 

dengan keharusan mencari nafkah dan bila istri atau suarni atau anak 

menderita sakit. Kondisi seperti itu mengharuskan mereka untuk menomor 

duakan penyelesaian skripsi. 

Logikanya, semua mahasiswa merupakan orang yang memiliki 

kemampuan yang cukup tinggi sebab mereka diterima menjadi mahasiswa 

setelah memenuhi persayaratan dan persaingan yang cukup ketat sebagai 

orang yang berprestasi. Namun setelah mereka kuliah ternyata asumsi 

tersebut tidak sepenuhnya benar. 

Pembuktian tingkat kemampuan ini sebaiknya adalah dengan 

menggunakan tes (termas.uk tes intelegensi). tetapi ha1 itu tidak dapat 

penulis lakukan karena pertimbangan waktu. biaya dan tenaga. Sebagian 

informan dosen menyatakan bahwa input atau mahasiswa yang masuk ke 

J urusan Sejarah . memang tergolong berkemampuan akademik rendah. 



Tamatan SLTA yang berkategori pintar cenderung memilih jurusan lain 

scperti kedokteran, ckonomi, tcknik. dan scbagainya. 

Sebagian dari informan memiliki lPK kurang dari tiga. Ilal ini 

penulis jadikan salah satu dasar unruk menyatakaan bahwa mereka 

terlambat menyelesaikan skripsi karena kemampuan yang tidak bcgitu 

tinggi. Akibatnya mereka juga harus memhutuhkan waktu yang lama 

untuk menyelesaikan skripsi. 

Hal lain yang penulis jadikan sebagai dasar perilaku mereka untuk 

rnemperbaiki nilai (mengulang bebenpa mata kuliah) dan menunda atau 

membagi semester PPI dan semcstcr i~ntuk mengerjakan skripsi. 

Perbaikan nilai tentu saja dilakukan dilakukan karena nilainya rendah. 

sedangkan mengulang disebabkan nilainya rendah atau gagal. 

Sementara menunda PPI,. skripsi atau membagi waktu semester 

untuk PPL dan mcnulis skripsi penulis tat'sirkan bahwa mereka tidak 

mampu mengerjakan kedua "tugas berat" itu sekaligus. Mereka 

menyatakan bahwa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang membuat 

terhambat atau terundur untuk mengerjakan skripsi (membuat proposal 

hingga menjadi sebuah skripsi). 

Sebahagain dari mereka yang menyatakan karena masalah PPL ini. 

beranggapan bahwa proses penyelesaian kuliah itu melalui tiga tahap. 

yakni ( 1 )  menyelesaikan kuliah teori (termasuk mata kuliah prasyarat atau 

pendukung untuk PPL dan skripsi (2) Melaksanakan dan lulus PPL, serta 



(3) Menulis skripsi. Di benak rnereka tersirnpul bahwa sebelurn rnenulis 

skripsi terlebih dahulu harus rnelaksanakan dan lulus PPL. 

Sernentara sebahagian yang lain rnenyatakan bahwa bukanlah 

keharusan seperli di atas rnernbuat rnereka terlarnbat, tetapi karena rnata 

kuliah skripsi dan PPL dikeluarkan dalarn semester yang sarna (semester 

delapan), sehingga rnereka keberatan untuk rnenyesuaikan dua "tugas 

berat" sekaligus. Menurut rnereka, jika dibandingkan di antara kedua tugas 

itu maka skripsi rnerupakan tugas yang paling berat. Oleh karena itu, 

untuk rnernperoleh hasil yang rnaksirnal, rnereka terpaksa rnenyesuaikan 

satu persatu tugas-tugas tersebut. 

Menurut Waskito, bahwa PPL rnernperlarnbat rnereka dalarn 

rnenyelesaikan tugas skripsi sebetulnya lebih disebabkan oleh kelernahan 

rnereka dalarn rnengatur waktu belajar (Ganto. edisi 1 17). 

Hal lain yang terkait dengan kernarnpuan ini adalah apa yang telah 

penulis paparkan pada bagian faktor rnotivasi, yaitu rendahnya apresiatif 

rnereka terhadap saran perbaikan dari pernbirnbing baik yang rnenyangkut 

dengan penulisan rnaupun isi proposal atau skripsi. Mereka tidak bisa 

optimal rnenindaklanjuti ha1 apa saja yang sudah digariskan oleh dosen 

pernbirnbingnya. Selain itu. mereka juga tidak rnampu rnengaplikasikan 

teori-teori yang telah diperoleh selama rnengikuti perkuliahan ke dalam 

sebuah karya ilrniah. 

Kebenaran analisis penulis ini rnungkin belurn sepenuhnya betul, 

dan oleh karena penelitian yang khusus serta rnendalarn perlu dilakukan. 



10. Minut 

Sebagian mahasiswa menyatakan bahwa I'endidikan Sejarah 

khususnya dan Jurusan Sejarah pada umumnya hukanlah pilihan uhma 

mereka ketika ikut U M P T N  atau PMDK.  Ili antara mereka ini mengatakan 

bahwa dari pada menganggur atau tidak ada kegiatan lebih haik kuliah 

meskipun pada jurusan yang tidak begitu diminati. Hal in i  didukung oleh 

temuan M. Syaiful (1991: 49). bahwa pela.jaran Sejarah adalah pela,jaran 

yang kurang menarik. Minat siswa baru akan timbul j ika guru mampu 

mengajarkan materi pelajaran rnelalui cara-cara yang variatif dan kreatif. 

Pada kenyataann~.a tcrrlihat hrthwa mereka bang minatnya kc- 

Jurusan Sejarah (baik Pendidikan Se-jarah maupun Pendidikan Sosiologi- 

Antropologi) masih ada yang terlambat. Sebaliknya, mereka yang telah 

sclesai d i  antaranya adalah tidak berminat pada awalnya. 

Dengan demikian. rnaka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kecepatan menyelesaikan skripsi tidak ditentukan sepenuhnya oleh minat, 

tetapi salah satu diantara beberapa faktor yang berpengaruh. 

D. Analisis 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat penulis nyatakan bahwa 

ada sembilan faktor yang menyebabkan keterlambatan menyelesaikan skripsi 

pada mahasiswajurusan Sejarah FIS lJNP Padang. 

Faktor-faktor i tu diantaranya ada yang berdiri sendiri (partial) dan ada 

secara bersama-sama (simultan) mernpengaruhi mahasiswa mengerjakan 



skripsi disebabkan oleh faktor tunggal seperti bekerja, s k i t  dan ketiadaan 

sumber atau data. 

Sedangkan secara simultan adalah keterlambatan yang disebabkan oleh 

lebih dari salu faktor misalnya (rumah rangga dan anggota keli~arga yang sakit 

atau bekerja karena masalah ekonomi. dan sebagainya). 

Namun secara umum penyebab keterlambatan mahasiswa jurusan 

sejarah dalam menyelesaikan skripsi lebih bersifat simultan. dengan kata lain 

terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan maupun terpisah. 

Jika dianalisis lebih lanjut, faktor penyeab keterlambatan mahasiswa 

dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dibedakan atas d u a  yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalang penyebab yang berasal 

dari luar diri mahasiswa, sedangkan faktor internal adalah penyebab yang 

berasal dari dalam dirinya. 

Penyebab-penyebab yang dimasukkan sebagai faktor ekstemal 

meliputi (1) manajemen jurusan, (2) ekonomi, (3) dosen pembimbing (4) 

keluarga sakit, dan (5) tidak ada sumber. Sedangkan yang termasuk faktor 

internal adalah (1) motivasi, (2) kerja, (3) kemampuan, (4) minat dan (5) 

rumah tangga. 

Sebagian besar keterlambatan mahasiswa disebabkan oleh kedua 

faktor di atas. 



E. Upaya Percepatan Oleh Jurusan 

Untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian skripsi pada mahasiswa 

Jurusan Sejarah. Pimpinan Jurusan Sejarah melalui seminar lokakarya S1'4 

tahun 2005 membuat kebijakan dengan titik sentral berada pada dosen 

pembirnbing. 

Seminar lokakarya Jurusan Sejarah itu telah melahirkan ketentuan 

berupa tahap-tahap yang diharapkan dapat mempercepat mahasiswa 

menyelesaikan skripsi. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tuhup Persiupun Propo.ral 

Pada tahap i mahasiswa dihawah bimbingan Penasehat 

Akademik (PA) menyiapkan pokok-pokok pikiran yang akan diteliti, lalau 

diserahkan ke jurusan. Pokok-pokok pikiran ini selanjutnya dirapatkan 

oleh dewan dosen jurusan untuk menentukan layak atau tidaknya diteliti. 

Latar belakang lahirnya kebi-jakan ini beran-jak dari pengalaman 

yang dialarni mahasiswa berupa mental atau gagalnya proposal Mahasiswa 

diwaktu seminar. Beban mental dan waktu yang telah terpakai waktu 

membuat proposal mengakibatkan mahasiswa terlambat atau lama dalam 

menyelesaikan skripsi. 

2. Tahap Pemhuatan Proposal 

Sebelum kebijakan atau keputusan ini diterapkan bimbingan 

pembuatan proposal lebih banyak dilakukan secara sendiri-sendiri 

dilakukan secara bersamaan (mahasiswa dibimbinglangsung sekali oleh 

pembimbing dalam waktu yang sama). Akibatnya mahasiswa mengikuti 



bimbingan dengan salah satu pernbimbing setelah rnengikuti birnbingan 

dcngan dosen yang satu lagi. Kadangkala masukan antara pernbimbing I 

dnegan pembirnbing I I  tidak sejalan bahkan berlawanan sehingga 

rnengakibatkan mahasiswa mengalami "tekor waktu". 

Guna mengatasi persoalan itu rnaka dikeluarkanlah ketentuan 

bahwa pelaksanaan birnbingan proposal harus dilakukan oleh kedua 

pernbimbing secara bersarna-sama dalam waktu yang sama. 

Pembimbingan ini dilakukan mulai ketika mahasiswa akan 

li~ernbuat proposal lan.jutan, persiapan seminar hingga saat perbaikan 

setelah selesai seminar. 

3. Tal~ap Pemhimhingan dun Moniroring Penelitian maknsiswa di Lapangan 

Padan tahap ini bukan lagi pernbimbing "menerirna bola" dari 

mahasiswa. rnelainkan "men.jemput bola". Dengan kata lain pembirnbing 

diharuskan lebih banyak lagi berbuat untuk mengetahui perkembangan dan 

berbagai persoalan yang rnungkin dihadapi mahasiswa di lapangan. 

Intensitas bimbingan ditegaskan minimal satu kali dalarn 

seminggu, sehingga kondisi rnahasiswa dan skripsinya relative terpantau 

terus, yang pada gilirannya dapat mempercepat rnahasiswa dalam 

menyelesaikan skripsi. 

I. Tahap Pemhim bingan Penulisan Skrip.oi 

Pernbimbingan menulis skripsi sebelum adanya ketentuan ini lebih 

sering terdisintegral. Artinya bimbingan lebih banyak menekankan pada 

aspek isi dan struktur skripsi dari pada aspek bahasa atau penulisan 



kalirnat. Akibatnya adalah rnahasiswa sering rnendapat kritik pada saat 

ujian skripsi. Padahal kejadian itu bisa dihindari jika dari awal atau pada 

saat rnenulis skripsi, rnahasiswa dibirnbing untuk ~nenuliskan kalirnat 

sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan baku. 

Kebijakan ini rnerupakan jawahan terhadap pcnnasalahan diatas, 

sehingga waktu penyelehian skripsi bisa lebih diefisienkan lagi. 

5. Tuhup perhuikan skripsi seteluh lulus ujicirl skripsi. 

Selarna ini saran-saran perbaikan dari dosen pengu.ji ditulis pada 

skripsi dilernbaranlhalarnan yang tiak tertentu. Pada kenyataannya, hampir 

setiap halam-I skripsi terdapat tulisan atnu coretan pengu.ji (yang kadang 

kala susah dibaca), sehingga akibatnya rnahasiswa binggung ketika 

rnernbaca coretan tersebut. Hal ini ikut rnernpengaruhi jangka waktu 

perbaikan skripsi. 

llntuk rnengatasi ha1 itu, jurusan rnenentukan bahwa saran-saran 

perbaikan dari dosen penguji ditulis pada suatu format khusus, sehingga 

proses perbaikan skripsi terstruktur dan tersisternatis. 

Selain ha1 diatas, agar mahasiswa tidak rnengulur-gulur waktu, 

keputusan jurusan rnenentukan bahwa masa perbaikan skripsi adalah 

selarna tiga bulan. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan itu tidak 

dipenuhi, rnaka ujian skripsinya dianggap tidak lulus. 

Dernikianlah tahap-tahap pengerjaan skripsi yang ditetapkan Jurusan 

Se-iarah dalarn rangka rnernpercepat rnahasiswa dalarn rnengerjakan 

skripsinya. Narnun. pada kenyataannya rnahasiswa tetap rnerasa hams 



menunggu lama untuk mendapatkan kepastian mengenai proposal penelitan 

mcrcka. I la1 ini terjadi discbabkan oleh semakin banyaknya rnahasiswa yang 

sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan pokok-pokok pikiran guna 

penger-jaan proposal penelitian yang diteruskan dengan penyelesaian skripsi. 

Pennasalahan ini direspon Jurusan Sejarah dengan menetapkan bahwa 

pembahasan kelayakan pokok-pokok pikiran untuk diteruskan menjadi 

proposal penelitian, dilakukan berdasarkan tema abu topik pokok-pokok 

pikiran, yaitu I) Se-jarah murni, 2) Sosiologi-Antropologi murni, dan 3) 

Pendidikan Se-jarah dan I'endidikan Sosiologi-Antropologi. 

Lipa~a itu telah direalisir terlcbih dahulu dengan pembagian dosen- 

dosen ke dalam tiga topik itu menurut keahlian atau kedekatan ilmunya 

masing-masing. Bahkan lebih jauh lagi pada saat pembahasan pokok-pokok 

pikiran juga harus menetapkan pembimbing bagi setiap pokok pikiran yang 

telah dinyatakan layak atau lulus seleksi. 



BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terdapat bebrapa penyebab keterlambatan penyelesaian skripsi pada 

mahasiswa Jurusan Sejarah FIS UNP. Penyebab tersebut dibedakan atas faktor 

eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah berupa rnanajemen jurusan, 

ekonomi, pembimbing, keluarga sakit dan ketiadaan sumber. Sedangkan faktor 

internal berupa kerja, keluarga sakit, rumah tangga, kemampuan dan minat. 

Kedua faktor itu berpengaruh secara widiri (partial) dar, ,ecara bersama- 

sama (simultan). Namun pada umumnya keterlarnbatan tersebut lebih banyak 

bersifat simultan. 

llpaya yang dilakukan jurusan dalam rangka percepatan penyelesaian 

skripsi mahasiswa di Jurusan Sejarah adalah dengan rnerumuskan beberapa 

ketentuan berupa tahap-tahap penyelesaian skripsi yang lebih bertumpu pada 

peran pembimbing mulai dari saat pembuatan proposal penelitian hingga 

perbaikan skripsi setelah lulus ujian. 

Selain itu diupayakan dengan pembagian dosen pembahas berdasarkan 

tema atau topik pokok-pokok pikiran. Pada waktu pokok pikiran itu dibahas dan 

dinyatakan lulus seleksi maka ketika itu juga sekaligus ditepkan pembimbing hagi 

pra-proposal penelitian maha5iswa yang krsangkutan 



€3. Saran 

I .  Diharapkan peran pernbimbirlg lebih dari sekedar pembimbing skripsi terapi 

juga sebagai psikolog atau psikiater sehingp berbagai kendala yang 

menyangkut penyelesaian skripsi dapat diatasi den* baik. 

2. Perlu peninjauan kembali terhadap putusan j w s a n  yang mengharuskan 

mahasiswa menyerahkan pokok-pokok pikiran ke jurusan karena temyata 

ketentuan itu mengakibatkan semakin lamanya waktu bagi mahasiswa 

ui~tuk menyelesaikar~ skripsi atau studinya. 
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