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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, buku Antologi Hasil Penelitian bisa 
kembali kami hadirkan. Meski terlambat diterbitkan satu tahun 
karena faktor tehnik, namun dari sisi substansi masih relevan 
untuk disajikan dan dibaca. Buku Antologi Hasil Penelitian ini 
merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen 
baik secara individual maupun kelompok di lingkungan IAIN 
Mataram, pada tahun 2013 dan 2014. Mengingat keterbatasan 
ruang, tidak semua hasil penelitian pada tahun tersebut 
dapat dimuat pada edisi ini, namun akan diupayakan untuk 
dipublikasikan pada edisi berikutnya. 

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja 
diberikan tema “Manajemen Kelembagaan dan Pembelajaran 
dalam Praksis Pendidikan Islam” untuk mengakomodasi 
keragaman fokus kajian penelitian yang dilakukan. Hal ini 
sekaligus untuk memayungi kecenderungan studi yang 
dilakukan, sebagai akibat dari keragaman latar belakang 
keilmuan dosen.

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil 
penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas 
baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh 
feedback dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud 
pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.    

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan 
berbagai pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi 
yang tinggi, terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan 
editor, sehingga buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat 
diterbitkan oleh Lembaga Pusat Penelitian dan Penerbitan 
LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai di tangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk 
memberikan kritik dan saran kostruktif, baik yang berkaitan 
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dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhrinya, 
semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.   

    Mataram, Juni 2015

    Kepala PPP LP2M IAIN Mataram

    Sainun
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PRoFIL MASALAH MAHASISwA PGMI 

DALAM MEMBUAT SKRIPSI DI FITK IAIN 

MATARAM TAHUN AKADEMIK 2013/2014

Nujumuddin

LATAR BELAKANG 

Menulis merupakan salah satu kemampuan yang harus 
dimiliki oleh para mahasiswa. Dengan memiliki kemampuan 
menulis, para mahasiswa dapat mengkomunikasikan ide, 
penghayatan, dan pengalamannya ke berbagai pihak, terlepas 
dari ikatan waktu dan tempat. Namun, perlu diketahui bahwa 
kemampuan menulis itu sangat kompleks. Dikatakan sangat 
kompleks karena dalam menulis, mahasiswa dituntut mampu 
mengemukakan ide atau pesan dengan ejaan yang benar, 
kosakata yang tepat, kalimat yang efektif, dan dengan paragraf 
yang baik.

Karena kompleksnya proses menulis ini, menulis 
digolongkan menjadi dua, yakni menulis ilmiah dan menulis 
non ilmiah.1 Menulis ilmiah merupakan kegiatan menulis 
yang membahas suatu permasalahan yang didasarkan pada 
penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh 
melalui suatu penelitian, sedangkan menulis non ilmiah 
merupakan kegiatan menulis yang tidak terikat oleh aturan 
ilmiah atau karangan yang tidak baku. Menulis ilmiah dapat 
berupa makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi, artikel, 
editorial, opini, feature, dan reportase, sedangkan menulis non 

1Dalman, Menulis Karya Ilmiah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2012), h. 6.
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ilmiah dapat berupa anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, 
roman, dan naskah drama. Jika dilihat dari karakteristiknya, 
karangan ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan 
khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa, 
sedangkan karangan non ilmiah tidak terikat pada aturan 
karangan baku.

Salah satu jenis karya tulis ilmiah yang harus dibuat 
oleh para mahasiswa di akhir studinya adalah skripsi. Skripsi 
merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa 
sebagai persyaratan akhir menyelesaikan studi di program 
pendidikan sarjana strata satu (S-1).2 Sebagai karya tulis ilmiah 
akhir, skripsi sifatnya mutlak untuk diselesaikan. Jika tidak, 
mahasiswa tidak dapat diwisuda karena saat ini tidak ada 
alternatif pilihan lain seperti sebelumnya yang memiliki pilihan 
jalur skripsi atau nonskripsi. Oleh karena itu, skripsi sifatnya 
wajib dibuat oleh para mahasiswa S-1 di semua jurusan.

Begitu pentingnya penyelesaian skripsi ini membuat 
para mahasiswa memiliki persepsi terhadap skripsi. Bahkan, 
persepsinya ini sudah muncul sejak mulai masuk kuliah. 
Persepsinya tentang skripsi ini beragam antara mahasiswa 
yang satu dengan yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa 
skripsi itu tidak mudah, sulit, dan prosesnya lama. Lebih-lebih 
lagi, ada yang berpendapat bahwa mahasiswa tidak akan 
bisa diwisuda jika skripsi itu belum diselesaikan. Pernyataan 
terakhir ini bagi sebagian besar mahasiswa menjadi hal yang 
menakutkan karena rata-rata mahasiswa tidak mau kuliahnya 
tidak selesai.

Namun, pernyataan di atas logis dan ada benarnya juga. 
Buktinya, banyak mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan 
studinya dalam kurun waktu empat tahun atau delapan 
semester. Bahkan, ada juga yang sampai tujuh tahun atau 
empat belas semester. Jika ditanya, pasti jawabannya belum 
selesai membuat atau menulis skripsi. Jarang didengar alasan 
mahasiswa dengan alasan ada mata kuliah yang belum lulus.

Apabila dianalisis lebih mendalam, selama ini kemauan 
sebagian besar mahasiswa dalam membuat skripsi kurang 
diiringi oleh kemampuan yang memadai. Hal tersebut bukan 

2Masnur Muslich dan Maryaeni, Bagaimana Menulis Skripsi? (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2010), h. 1.
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dikarenakan oleh kemampuan dasar mahasiswa yang rendah, 
tetapi lebih dikarenakan oleh sikap apatis terhadap skripsi 
itu sendiri. Akibatnya, ketika dihadapkan pada pembuatan 
skripsi, banyak mahasiswa kebingungan dan menghindar. 
Padahal, pembuatan skripsi merupakan momen dan ajang 
yang paling tepat untuk mengaplikasikan bidang keilmuan 
yang telah diperolehnya selama tiga tahun lebih.

Setiap orang yang telah menulis skripsi pasti setuju 
bahwa penulisan skripsi itu memerlukan tenaga dan pikiran 
yang ekstra. Oleh karena itu, mahasiswa harus tekun dalam 
proses penulisan skripsi. Paling tidak, para mahasiswa harus 
paham dengan tulis-menulis. Namun, faktanya, banyak 
mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan dalam tulis-
menulis. Bahkan, kemampuan akademisnya kurang memadai 
dan kurang tertarik dengan penelitian.3 Hal ini berarti bahwa 
jika pengetahuan tulis-menulis minim, dapat dipastikan 
mahasiswa tersebut mengalami kebingungan. Kebingungan 
yang sering muncul adalah tidak tahu apa yang mau ditulis. 
Tidak tahu harus memulai dari mana. Terlebih lagi, tidak tahu 
bagaimana menyelesaikan skripsi setelah judul diterima. Jika 
kasusnya seperti itu, dapat dipastikan mahasiswa tersebut 
akan lama menyelesaikan studinya.

Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki kemampuan 
kebahasaan yang tinggi. Apabila kemampuan bahasanya 
rendah, dapat dipastikan proses membuat skripsinya akan 
terlambat. Hal ini dikarenakan oleh salah satu persyaratan 
dalam pembuatan skripsi itu yang mengharuskan menggunakan 
bahasa Indonesia yang baku. Untuk itu, para mahasiswa harus 
benar-benar menguasai aspek kebahasaan ini kalau ingin 
lancar dalam membuat skripsi.

Dengan melihat kondisi seperti itu, para mahasiswa  
bukan berarti tidak memiliki kemampuan untuk membuat 
skripsi. Bahkan, mahasiswa ingin sekali segera menyelesaikan 
skripsinya dan segera diwisuda. Bila perlu melanjutkkan 
studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, sekali lagi 
terkendala oleh proses ilmiah ini, yaitu pembuatan skripsi 

3Jani Master, “Kendala Mahasiswa Menulis Skripsi” dalam http://
staff.unila.-ac.id/janter/2012/05/30/kendala-mahasiswa-dalam-
menulis-skripsi/ (Diakses tanggal 18 Maret 2014 pukul 16:00 WITA).
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ini. Dalam penelitian ini, mahasiswa yang dimaksud adalah 
mahasiswa di Jurusan PGMI semester VIII yang berlanjut ke 
semester IX, XI, dan XIII Tahun Akademik 2013/2014.

Berdasarkan pemaparan di atas, masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah profil masalah mahasiswa dalam membuat 
skripsi di Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Mataram?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat mahasiswa dalam 
membuat skripsi di Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Mataram?

METoDE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 
memaparkan semua fenomena yang terjadi dalam setting 
penelitian ini. Alasan dipilihnya pendekatan ini adalah 
karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  
keadaan suatu fenomena yang terjadi dan berusaha untuk 
memaparkan data sebagaimana adanya atau alamiah4 tentang 
profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi dan faktor-
faktor penghambat mahasiswa dalam membuat skripsi di 
Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram Tahun Akademik 2013/2014. Dalam penelitian ini, 
pengumpulan data secara deskriptif yang dituangkan dalam 
bentuk laporan tidak mengutamakan angka-angka meskipun 
tidak menolak kuantitatif guna memperkaya hasil penelitian.

Oleh karena itu, berdasarkan konteks penelitian yang 
dilakukan, yakni mencoba menemukan fenomena-fenomena 
yang terkait dengan profil masalah mahasiswa dalam membuat 
skripsi dan faktor-faktor penghambat mahasiswa dalam 
membuat skripsi di Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan Tahun Akademik 2013/2014, maka kehadiran 
peneliti merupakan sebuah keharusan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data 
yang utama (key instrument) adalah peneliti sendiri. Dalam 

4Bogdan. R.. C. & Biklen. S. K., Qualitative Research for Education 
(United States Syarcuse University, 1992), h. 2.
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kapasitas sebagai key instrument, peneliti bertindak sebagi 
perencana dan pelaksana pengumpul data di lapangan,  juga 
sekaligus sebagai analisis dan pelapor hasil penelitian. Untuk 
memperlancar penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama 
dibantu dengan instrumen pendukung. Instrumen untuk 
teknik wawancara menggunakan pedoman wawancara, untuk 
teknik pengamatan digunakan pedoman teknik pengamatan 
dan check list, untuk teknik dokumentasi digunakan analisis 
dokumentasi. Selain instrumen pendukung di atas, masih ada 
instumen pendukung lainnya seperti catatan lapangan dan 
observasi lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Jurusan PGMI FITK IAIN 
Mataram Tahun Akademik 2013/2014 pada semester VIII, IX, 
XI, dan XIII. Pada tahun akademik 2013/2014 ini terdapat 9 
kelas yang terbagi menjadi 3 kelas untuk semester VIII atau IX 
karena berlanjut, 3 kelas untuk semester XI, dan 3 kelas untuk 
semester XIII (didasari jumlah mahasiswa yang belum wisuda). 
Jumlah mahasiswa tiap kelas berkisar 35 – 43 orang.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik ini dilakuakan dengan cara mengamati secara 
langsung tentang kondisi yang terjadi di lapangan, baik 
kondisi fisik maupun perilaku selama penelitian terjadi atau 
berlangsung. Pengamatan atau observasi ini menempati posisi 
sentral dengan mengoptimalkan peran dan kemampuan 
peneliti untuk melihat objek penelitian untuk mendapatkan 
arti fenomena di lapangan. Dalam observasi ini, peneliti 
menggunakan observasi non partisipasi yakni melakukan 
pengamatan tanpa mengikuti secara langsung kegiatan proses 
bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Teknik 
observasi non partisipasi ini digunakan untuk memperoleh data 
tentang proses bimbingan dosen berdasarkan kesepakatannya 
dengan mahasiswa bimbingan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 
dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi, 
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dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 
mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan 
situasi dan fenomena yang terjadi, hal ini tidak dapat ditemu-
kan melalui observasi. Wawancara dapat digunakan untuk 
tiga maksud utama. Pertama, dapat dijadikan sebagai alat 
eksplorasi untuk membantu identifikasi variabel dan relasi, 
mengajukan hipotesis, dan memandu tahap-tahap penelitian. 
Kedua, dapat menjadi instrumen utama penelitian. Ketiga, 
wawancara itu dapat digunakan sebagai penopong atau 
pelengkap metode lain: tindak lanjut dalam menghadapi hasil 
yang tak terduga/terharapkan, memvalidasikan metode-me-
tode lain dan menyelami lebih dalam motivasi responden serta 
alasan-alasan responden memberikan jawaban dengan cara 
tertentu.5

Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu.6 Selanjutnya, Moleong 
mengatakan percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pe-
wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban.

Dalam penelitian kualitatif metode pokok yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah wawancara atau interview. 
Pe ngumpulan data dengan wawancara ditujukan kepada infor-
man terpilih yang pertimbangannya adalah relevansi dengan 
tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi 
data yang diperoleh ketika melakukan observasi dan sebagai 
bentuk trianggulasi data. Wawancara dilakukan dengan per-
tanyaan terstruktur dan bebas. Pertanyaan wawan cara dituju-
kan kepada beberapa mahasiswa yang sedang membuat 
skripsi pada semester VIII yang berlanjut ke semsester IX, XI, 
dan XIII.

3.	 Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara memanfaatkan dokumen bahan tertulis sehingga peneliti 
dalam melaksanakan metode dokumentasi harus menyelidiki 

5Kerlinger, N. F., Azas-azas Penelitian Behavioral: Terjemahan 
Landung Simatupang (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), h. 
769.

6Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 
Rosda-karya, 2010), h. 186.
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benda-benda tertulis, seperti kartu konsultasi, jadwal bimbing-
an, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan-
catatan, catatan harian dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti 
memanfaatkan metode dokumentasi untuk mengetahui sistem 
bimbingan dari para dosen sehingga akan memudahkan 
peneliti dalam menganalisis setiap proses bimbingan yang 
sedang dilaksanakan oleh para mahasiswa dalam membuat 
skripsi di Jurusan PGMI. Ketiga teknik tersebut digunakan 
untuk mengungkap data-data berupa data deskriptif. Hasilnya 
akan di analisis secara induktif

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif (dinyatakan dalam bentuk kata-kata, 
kalimat, skema, atau gambar). Teknik analisis deskriptif 
dilakukan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan utuh 
tentang profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi dan 
faktor-faktor penghambat mahasiswa dalam membuat skripsi 
di Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Setelah data di lapangan terkumpul, peneliti langsung 
melakukan analisis untuk menghindari bertumpuknya data 
yang dapat mengakibatkan tereduksinya validitas dan kredi-
bilitas data. Jenis analisis yang dilakukan adalah analisis 
interaktif, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berjalan 
secara simultan7, yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Secara skematis, dapat digambarkan 
sebagai berikut:

4.	 Reduksi	Data	
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 
dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian 
ini berlangsung terus menerus selam penelitian berlangsung. 
Tahapan semacam ini dilakukan ketika setelah melakukan 
observasi atau setelah wawancara. Setelah itu, data langsung 
diolah agar tidak bias dengan data lain.

7Miles, M.B., & Huberman, A.M., Analisis Data Kualitatif: Terjemahan 
Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 
16.
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5.	 Penyajian	Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian 
data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau 
pengambilan tindakan lebih lanjut.

Dalam penelitian kualitatif apabila data yang diperoleh 
telah banyak dan menumpuk, agar peneliti tidak kesulitan 
dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau 
bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, peneliti harus 
membuat naratif, matrik atau garafik untuk memudahkan 
penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian, 
peneliti tetap dapat menguasai data dan tidak tenggelam 
dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. 
Hal ini dilakukan karena data yang berpencar-pencar dan 
kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti 
dalam bertindak dan mengambil kesimpulan yang memihak, 
tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk itu penyajian data 
harus disadari sebagai bagian dari analisis data.

6.	 Pengambilan	Kesimpulan	atau	Verifikasi
Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu 

diversifikasi terus-menerus selama penelitian berlangsung 
agar data yang didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya 
sehingga kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan. 
Analisis data kualitatif merupakan upaya analisis data yang 
berlanjut, berulang dan terus menerus, terjalin hubungan 
saling terkait antara kegiatan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil sekarang 
masih ada kekurangan, maka perlu adanya tambahan. Data 
tambahan juga dianalisis melalui rangkaian kegiatan reduksi 
data, agar keabsahan dan objektivitasnya terjamin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.	 Profil	Masalah	Mahasiswa	dalam	Membuat	Skripsi	
Profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi 

diartikan sebagai gambaran ringkas mengenai permasalahan 
yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam membuat skripsi 
sehingga rencana yang telah direncanakan tercapai dengan 
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baik tanpa ada rintangannya. Atau, secara lebih sederhana 
profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi dipahami 
sebagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 
mahasiswa dalam menyusun skripsinya (apakah masalahnya 
sederhana atau rumuit) namun permasalah tersebut dapat 
diatasi sehingga keluar dari masalahnya itu.8

Ada tiga aspek indikator yang dijadikan sebagai penilaian 
untuk mengetahui profil masalah mahasiswa dalam membuat 
skripsi di Jurusan PGMI pada semester VIII yang berlanjut ke 
semester IX, XI, dan XIII. Ketiga aspek indikator tersebut adalah: 
(1) isi skripsi, (2) teknik penulisan, dan (3) proses bimbingan 
skripsi dengan dosen. Ketiga aspek ini juga merupakan 
bagian dari tujuan penulisan skripsi yang mengharapkan 
kepada mahasiswa agar dapat berpikir logis dan ilmiah dalam 
menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat 
menuangkannya secara sistematis dan terstruktur.9 Untuk 
lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut.

2.	 Profil	Masalah	Mahasiswa	dalam	Membuat	Skripsi	
Terkait	Isi	Skrpsi
Pada bagian ini, isi skripsi yang dimaksud berkaitan 

dengan judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang 
digunakan, paparan data dan hasil penelitian, pembahasan, 
simpulan dan saran. Untuk lebih jelasnya, diuraikan sebagai 
berikut.

a.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Judul	Skripsi
Dalam hal ini, apakah judul skripsi yang disusun 

menggunakan kalimat yang jelas, tegas, lugas, dan logis serta 
apakah rumusan judul memuat variabel dan jenis penelitian. 
Dari hasil observasi, judul-judul skripsi mahasiswa tersusun 
menggunakan kalimat yang jelas, tegas, lugas, dan logis serta 
rumusan judulnya telah memuat variabel dan jenis penelitian. 
Hal ini dikarenakan oleh proses pengajuan judul yang melewati 

8Suyatno Satrio Hutomo, “Pengertian dan Jenis Masalah” dalam 
http://yayatsahut.blogspot.com/2011/04/pengertian-dan-jenis-
masalah.html (Diakses tanggal 20 Maret 2014 pukul 20:00 WITA).

9Dalman, Menulis Kary, h. 230.
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dosen wali terlebih dahulu, lalu diseleksi di jurusan dengan 
tim seleksi judul yang telah ditunjuk, dan terakhir diumumkan 
judul-judul yang diterima.

Kalau di Jurusan PGMI, setelah judul diumumkan, para 
mahasiswa diarahkan untuk membuat proposal skripsi dan 
pada waktunya proposal siap diujikan. Artinya, pada tahap 
ini mahasiswa tidak diarahkan untuk melakukan bimbingan 
proposal terlebih dahulu, melainkan proposal yang dibuat 
langsung diuji. Pada proses ujian proposal ini, judul yang 
sudah diterima oleh jurusan dapat berubah berdasarkan saran 
dan masukan dari penguji satu dan dua. Setelah melewati 
proses ujian tersebut, jurusan selanjutnya menentukan nama 
pembimbing skripsi mahasiswa berdasarkan bidang keahlian 
para pembimbing.

Dalam hal ini, mahasiswa tidak mengalami masalah. 
Dengan bimbingan dosen wali dan tim seleksi judul di Jurusan 
PGMI, judul skripsi mahasiswa sudah jelas, tegas, lugas, dan 
logis serta rumusan judul juga sudah jelas memuat variabel 
dan jenis penelitian.

b.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Latar	Belakang	Masalah
Dalam hal ini, dilihat kriteria penyusunan latar belakang 

yang dilakukan mahasiswa telah mengemukakan teori-
teori yang berkembang seputar variabel atau permasalahan 
yang diteliti,  mengemukakan hasil studi pendahuluan yang 
menunjukkan keterkaitan antara teori-teori yang berkembang 
dengan fakta-fakta yang ditemui pada subjek yang diteliti, 
dan mengemukakan karakteristik objek dan subjek penelitian 
sehingga mendorong peneliti memilihnya menjadi objek dan 
subjek penelitian.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber 
diperoleh informasi bahwa mereka menyusun latar belakang 
berdasarkan contoh skripsi yang ada. Mereka tidak tahu isi yang 
diuraikan dalam latar belakang. Namun, setelah dibimbing 
oleh pembimbing, mereka diarahkan untuk menyusun latar 
belakang berdasarkan permasalahan yang diteliti yang 
didukung oleh teori-teori yang berkembang. Mereka juga 
diminta untuk mengemukakan studi pendahuluan yang 
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menunjukkan keterkaitan antara teori-teori yang berkembang 
dengan fakta-fakta yang ditemui pada subjek penelitian. 
Bahkan, diminta juga menjelaskan alasan-alasan memilih objek 
dan subjek penelitian dengan menjelaskan secara detail.

Dalam hal ini, banyak mahasiswa mengalami masalah. 
Mereka mengakui bahwa penyusunan latar belakang masalah 
dirasa sulit karena tidak tahu apa yang diuraikan. Namun, 
setelah dibimbing intensif oleh pembimbing, pelan namun 
pasti latar belakang masalah dapat dipahami juga. Meskipun, 
ada juga mahasiswa yang lain tidak paham yang diuraikan di 
latar belakang masalah, di-ACC oleh pembimbing.

c.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Rumusan	Masalah
Dalam hal ini, para mahasiswa menyusun rumusan 

masalahnya dengan mengetahui variabel dan jenis penelitiannya 
terlebih dahulu. Apakah rumusan masalahnya dirumuskan 
secara logis dan disertai tanda tanya serta rumusan masalah 
yang disusun singkat, padat, jelas, dan memuat variabel, jenis, 
dan hubungan antarvariabel dan subjek penelitian. Jika telah 
terpenuhi, rumusan masalahnya sudah sesuai atau tepat.

Pada penelitian tindakan kelas, dosen pembimbing masih 
berbeda dalam penyusunan rumusan masalah. Hal ini terlihat 
dari penjelasan mahasiswa yang mempertahankan pendapatnya 
berdasarkan masukan dari pembimbingnya. Mereka ada yang 
merumuskan dengan menggunakan kata tanya ‘apakah’ dan 
ada pula yang menggunakan kata tanya ‘bagaimanakah’. Jika 
dicermati, penelitian tindakan kelas menggambarkan proses 
pelaksanaan pembelajaran menggunakan tindakan tertentu 
dan bukan untuk meningkatkan angka-angka atau nilai saja. 
Jika menggunakan kata tanya ‘apakah’, berarti bukan proses 
yang diminta, melainkan hasil.

Dalam hal ini, banyak mahasiswa tidak tahu. Awalnya, 
mereka menyusun saja rumusan masalahnya tanpa mengetahui 
alasannya. Mereka menjadi tahu setelah dibimbing dosen 
meskipun para dosen berbeda pendapat dengan menganjurkan 
menggunakan kata tanya ‘bagaimanakah’ atau ‘apakah’. 
Para dosen pembimbing juga menekankan mahasiswa untuk 
menyusun rumusan masalahnya secara singkat, padat, jelas, 
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dan memuat variabel, jenis, dan hubungan antarvariabel dan 
subjek penelitian dan tidak lupa untuk menyertai tanda tanya 
jika merumuskan masalah penelitian.

Berbeda dengan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. 
Pada penelitian kualitatif, para dosen pembimbing mengarahkan 
mahasiswa menggunakan kata tanya ‘bagaimanakah’ untuk 
mendeskripsikan fakta-fakta di lapangan atau menyebutkan 
fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan kata tanya 
‘apakah’, sedangkan pada penelitian kuantitatif, mahasiswa 
menggunakan kata tanya ‘apakah’ karena ingin mengetahui 
pengaruh, perbedaan, atau korelasi . Hal ini sudah jelas karena 
karakteristik penelitian yang tidak sama. Para mahasiswa juga 
kesulitan merumuskan masalah penelitian berjenis kualitatif 
dan kuantitatif ini. Mereka juga menjelaskan bahwa rumusan 
masalah penelitian kualitatif dikira hanya berdasarkan judul, 
tetapi masih bisa dirumuskan lagi dengan mengaitkan judul 
juga. Artinya, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah 
bisa menjadi lebih dari satu atau dua. Selanjutnya, dalam 
penelitian kuantitatif, rumusan masalah berkisar pada variabel 
bebas dan terikat saja dengan melihat pengaruh, perbedaan, 
atau korelasinya.

Dalam hal ini, banyak mahasiswa keliru dalam 
merumuskan masalah penelitiannya. Hal tersebut terlihat 
dari kata tanya yang digunakan. Seperti sudah dijelaskan di 
atas bahwa rumusan masalah itu harus singkat, padat, jelas, 
memuat variabel, jenis, hubungan antarvariabel, dan subjek 
penelitian dan tidak lupa untuk menyertai tanda tanya 
jika merumuskan masalah penelitian. Penelitian kualitatif, 
kuantitatif, dan PTK memiliki karakteristik tersendiri dalam 
merumuskan masalah.

d.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Tujuan	dan	Kegunaan	Penelitian
Tujuan disesuaikan dengan sifat dan bentuk yang 

tertuang dalam rumusan masalah, sedangkan kegunaan 
penelitian berkaitan dengan kontribusi penelitian yang masih 
dikaitkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
kebutuhan praktis di lapangan. Dalam hal ini, para mahasiswa 
menyusun sendiri tujuan dan manfaat penelitiannya. Cara 
menyusun tujuan dan manfaat penelitiannya bervariasi. Ada 
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yang disesuaikan dengan rumusan masalah, ada juga yang 
jauh dari rumusan masalah. Bervariasinya penyusunan tujuan 
penelitian ini dikarenakan oleh sebagian besar mahasiswa 
masih belum tahu menyusun tujuan penelitiannya.

Begitu juga dalam menyusun manfaat penelitian. Ada 
yang menyusun secara teoretis dan praktis, ada juga yang 
menyusun secara praktis disertai rincian seperti manfaat 
bagi siswa, guru, dan sekolah atau madrasah serta ditambah 
juga manfaat teoretisnya. Para dosen juga menyarankan 
para mahasiswa bimbingannya untuk menyusun tujuan dan 
manfaat penelitian yang sesuai dengan konteks penelitiannya 
terkait pengembangan keilmuan secara teoretis dan kebutuhan 
yang lebih praktis bagi pihak-pihak terkait secara praktisnya.

Dalam hal ini, banyak mahasiswa yang bingung 
menyusun tujuan dan kegunaan penelitiannya. Namun, atas 
saran pembimbing penyusunan tujuan didasarkan pada 
rumusan masalah. Artinya, antara rumusan masalah dan 
tujuan harus sistematis.

Berbeda dengan penyusunan kegunaan penelitian. Para 
mahasiswa disarankan untuk menyusunnya secara teoretis 
dan praktis. Meskipun begitu, ada juga mahasiswa yang keliru 
dalam menyusun tujuan penelitiannya sebelum berkonsultasi 
dengan pembimbingnya. Kalau mengenai manfaat penelitian, 
para mahasiswa menyusunnya berdasarkan contoh skripsi 
yang sudah ada tanpa mengetahui alasannya.

e.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Kajian	Pustaka	atau	Landasan	Teori
Kajian pustaka dikaitkan dengan relevansinya teori-teori 

yang digunakan untuk mendukung penelitian. Tidak itu saja, 
teori-teori yang digunakan juga harus baru atau mutakhir 
dengan menggunakan buku referensi yang diambil mulai 
tahun 2000-an. Selain itu, dikemukakan juga kesimpulannya 
setelah teori-teori tersebut dikutip. Artinya, para mahasiswa 
menyusun sendiri teorinya dan berikutnya disimpulkan 
berdasarkan teori-teori yang telah dikutip. Dengan begitu, para 
mahasiswa menjadi paham akan teori yang dikutipnya karena 
mampu membuat kesimpulan sendiri atas teori-teori itu.
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Dalam kajian pustaka ini, banyak masalah dihadapi para 
mahasiswa, seperti kurangnya buku referensi yang relevan, 
cara menyusun kerangka landasan teorinya, cara mengutip, 
dan tidak menyimpulkan teori-teori tersebut berdasarkan 
upaya teoretisasi peneliti. Permasalahan-permasalah tersebut 
disebabkan oleh ketidaktahuan para mahasiswa atau bisa juga 
karena ketiadaan pengalaman dalam menulis karya ilmiah 
meskipun sebelum menulis skripsi, sudah seringkali menulis 
makalah.

f.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Metode	Penelitian	yang	Digunakan
Dalam hal ini, para mahasiswa harus tahu jenis penelitian 

atau pendekatan penelitian yang digunakan. Mahasiswa 
juga harus tahu sumber data dan teknik penentuan sumber 
datanya. Selain itu, dikemukakan juga metode penggalian 
data dari sumber data yang telah ditetapkan beserta instrumen 
pengumpulan data yang digunakan.

Selanjutnya, dijelaskan juga metode analisis data yang 
digunakan dan cara implementasinya dalam penelitian. Ter-
akhir, para mahasiswa harus mampu menjelaskan metode yang 
digunakan untuk memvalidasi datanya dan cara implemen-
tasinya dalam penelitian yang dilakukan.

Dengan memahami jenis penelitian terlebih dahulu, para 
mahasiswa akan mudah menyusun metode penelitiannya. 
Artinya, mahasiswa tidak sembarangan menyusun metode 
penelitiannya. Terlebih lagi, penelitiannya kuantitatif, tetapi 
metode penelitian yang dijelaskan terkait penelitian tindakan 
kelas (PTK). Jika sudah memahami jenis penelitiannya, secara 
tidak langsung, para mahasiswa akan mengarahkan metode 
penelitiannya berdasarkan jenis penelitiannya. Artinya, jika 
jenis penelitiannya kualitatif, para mahasiswa akan mengikuti 
format kualitatif, jika kuantitatif, akan diarahkan untuk 
mengikuti format kuantitatif, dan jika PTK akan diarahkan 
juga mengikuti format PTK. Hal tersebut juga sudah ada di 
Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Mataram. Para mahasiswa 
yang tidak pernah membaca pedoman saja yang salah dalam 
menyusun metode penelitiannya.
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g.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Paparan	Data	dan	Hasil	Penelitian
Dalam hal ini, diungkapkan cara memaparkan data 

yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Jika rumusan 
masalah dua, deskripsi data hasil penelitian juga dua. Agar 
lebih rinci, dipaparkan juga temuan-temuan penelitian dalam 
bentuk kategorisasi/klasifikasi/tipologi. Hal ini berlaku dalam 
penelitian kualitatif dan PTK. Selanjutnya, dalam penelitian 
kuantitatif, dideskripsikan data hasil penelitian berdasarkan 
variabel-variabel penelitian yang sudah diolah dengan teknik 
statistik deskriptif dalam angka-angka statistik, tabel dan 
grafik serta dijelaskan juga hasil pengujian hipotesis dan 
interpretasinya menurut hasil perhitungan statistik yang telah 
ditetapkan.

Pada tahap ini, ketika sudah sampai bab IV, banyak 
mahasiswa bingung. Mereka bingung dikarenakan oleh 
data hasil penelitian yang mana harus dipaparkan. Mereka 
tidak tahu harus memulai dari mana? Padahal, sudah jelas 
memiliki rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah 
tersebut, data-data yang telah dikumpulkan dipaparkan secara 
kualitatif atau kuantitatif.  Jika mahasiswa cermat dan teliti, 
mahasiswa tidak perlu bingung. Apalagi, sudah ada alurnya 
untuk memulai memaparkan data hasil penelitian. Untuk 
lebih memudahkan, bisa juga mahasiswa melihat contoh 
skripsi yang telah ada sehingga alurnya tinggal disesuaikan 
dengan rumusan masalah penelitiannya. Tidak sedikit pula, 
mahasiswa keliru dalam memaparkan datanya.

h.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Pembahasan
Pada bagian ini, para mahasiswa diminta untuk men-

jelaskan temuan-temuannya secara argumentasi terkait 
gagasan-gagasan yang ditemukannya dalam penelitian. Bahkan, 
diminta untuk mengaitkan temuan-temuan yang ditemukan di 
lapangan dengan teori-teori yang telah berkembang atau teori 
yang digunakan dalam landasan teori atau kajian pustaka.

Namun, dalam penelitian kuantitatif berbeda. Perbedaa-
nnya terletak pada penafsiran angka-angka menjadi kata-
kata atau kalimat yang mudah dipahami dan tidak lupa 
mengaitkannya dengan teori-teori yang sedang diuji. Artinya, 
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mahasiswa diminta memaparkan angka-angka statistik ter-
sebut secar lugas menggunakan kata-kata yang didasari oleh 
logika dan teori-teori yang ada. Hasil penelitiannya juga 
dapat digeneralisasikan menjadi lebih luas dengan mencoba 
membandingkannya dengan temuan-temuan di lapangan 
dengan temuan penelitian atau hasil-hasil empiris yang ada 
dalam permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini, para mahasiswa banyak mengalami 
kekeliruan ketika membahas hasil penelitian. Misalnya, pem-
bahasan dalam penelitian kualitatif sering tidak sama dengan 
paparan data dan hasil penelitian. Padahal, dasar untuk mem-
bahas data penelitian tersebut bersumber dari paparan data 
dan hasil penelitian. Tidak itu saja, para mahasiswa yang jenis 
penelitiannya kualitatif sering membahas di luar paparan data 
dan hasil penelitian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahamannya 
dalam membahas hasil penelitian. Di tambah lagi, tidak adanya 
teori yang dikaitkan ketika membahas hasil penelitian.

i.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Kesimpulan	dan	Saran
Dalam hal ini, para mahasiswa diminta untuk 

menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah 
secara singkat, padat, dan tepat. Selain itu, diminta juga 
memberi saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 
lapangan.

Para mahasiswa tidak kesulitan dalam menyimpulkan 
hasil penelitiannya. Kesimpulannya didasarkan pada rumus-
an masalah. Namun, tidak sedikit juga mahasiswa mampu 
me nyimpulkan hasil penelitiannya. Apalagi, mereka tidak 
tahu apa yang harus disimpulkan. Hal ini dikarenakan 
faktor ketidaktahuannya. Rumusan masalahnya satu, tapi 
simpulannya lebih dari satu. Ada juga yang menyimpulkan 
tidak sesuai dengan rumusan masalah.

Begitu juga halnya dengan menyusun saran penelitian. 
Mereka bingung memberikan saran untuk siapa. Padahal, saran 
ditulis berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ditemukan 
dalam penelitian. Berdasarkan saran itu juga, para peneliti 
melakukan penelitian berikutnya.
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j.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
Terkait	Teknik	Penulisan	Skrpsi
Dalam menulis skripsi, teknik penulisan juga menjadi 

syarat utama. Ketika mahasiswa sudah mulai membuat 
skripsi, disarankan agar teknik penulisan skripsi di perguruan 
tinggi masing-masing dikuasai dengan baik jika tidak mau 
bermasalah dalam proses bimbingan. Apalagi, para dosen 
pembimbing selalu menyarankan mahasiswa bimbingannya 
untuk mengikuti pedoman penulisan skripsi tersebut. 
Adapun teknik penulisan skripsi yang harus diikuti oleh para 
mahasiswa, antara lain: (1) jenis dan ukuran kertas, (2) ukuran 
pinggir kertas dengan pinggir luar teks, (3) jumlah halaman, 
(4) jarak spasi, (5) jenis dan ukuran font, (6) penomoran, (7) 
standar ejaan, (8) penulisan footnote, (9) kutipan, (10) penulisan 
nama pengarang, gelar, dan nama tempat, (11) penulisan daftar 
pustaka, (12) format halaman sampul dan halaman judul, (13) 
pedoman transliterasi Arab-Latin, (14) penulisan lampiran, 
dan (15) daftar riwayat hidup.10

Berdasarkan hasil observasi, dari kelima belas teknik 
penulisan skripsi tersebut, ada beberapa kesalahan yang sering 
dilakukan oleh mahasiswa di antaranya: (a) standar ejaan, (b) 
penulisan footnote, (c) kutipan, (d) dan penulisan daftar pustaka. 
Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut.

k.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
mengenai	Standar	Ejaan
Skripsi ditulis dengan menggunakan ejaan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan standar Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD).11 Karena standarnya EYD, para 
mahasiswa di Jurusan PGMI ketika menulis skripsi sering 
mengalami kesalahan, terutama terkait penataan bahasanya, 
baik tanda baca, kata, kalimat, maupun paragraf.

Dalam tanda baca sendiri, banyak mahasiswa menempat-
kan tanda baca yang salah terutama pemakaian tanda baca 
koma. Pemakaian kata sendiri sering salah dalam membedakan 
awalan di- dengan kata depan di. Jika sebagai awalan, 
seharusnya ditulis serangkai. Faktanya tidak begitu, banyak 
yang menulisnya terpisah. Jika sebagai kata depan, seharusnya 

10Ibid, h. 55-68.
11Dalman, Menulis Karya,  h. 201-202.
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ditulis terpisah, tetapi ditulis serangkai. Pe nyusunan kalimat 
dan paragraf merupakan kesalahan ter banyak yang dilakukan 
oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa tidak bisa membedakan 
antara kalimat dengan paragraf. Satu kalimat dikatakan 
paragraf karena panjangnya kalimat yang dibuat. Ada yang 
membuat sampai sepuluh baris baru diberi tanda titik. Sebuah 
paragraf itu harus memiliki satu gagasan utama dan memiliki 
beberapa kalimat penjelas yang harus berkesinambungan. 
Antara paragraf yang satu dan yang lainnya juga harus 
sistematis.

l. Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
mengenai	Penulisan	Footnote
Penulisan proposal dan skripsi dianjurkan untuk 

menggunakan catatan kaki atau footnote. Penulisan footnote 
ini telah diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN 
Mataram. Jika mengutip pada buku, penulisan footnote-
nya dimulai dengan nama pengarang (tanpa gelar), diikuti 
tanda koma, judul buku ditulis miring (italic), tanda kurung 
pembuka, tempat penerbit, tanda titik dua, nama penerbit, 
tanda koma, tahun penerbitan, tanda kurung tutup, tanda 
koma, h. (singkatan dari “halaman”), nomor halaman, dan 
diakhiri dengan tanda titik. Jika buku tersebut dikutip kembali 
tanpa diselingi kutipan lain, ditulis ibid. (dicetak miring, Italic), 
tanda koma, h. (singkatan dari “halaman”), nomor halaman, 
dan diakhiri dengan tanda titik. Jika buku tersebut dikutip dan 
diselengi kutipan dari sumber lain, yang disebutkan adalah 
nama populer pengarang, tanda koma, dua kata pertama dari 
judul buku, tanda koma, h. (singkatan dari “halaman”), nomor 
halaman, dan diakhiri dengan tanda titik.

Jika sumber data dari internet diambil, penulisan footnote-
nya adalah nama pengarang, tanda koma, judul artikel di antara 
dua tanda petik, tanda koma, kata “dalam”, alamat website 
secara lengkap dan indeks yang menunjuk kepada artikel, 
kata “diambil”, tanggal, bulan, tahun, tanda koma, dan waktu 
mengakses (jika ada). Jika sumber data itu berasal dari hasil 
wawancara, cara penulisan footnote-nya adalah nama sumber, 
tanda koma, tulisan kata “wawancara”  yang dicetak miring, 
tanda koma, tempat wawancara, tanda koma, tanggal, bulan 
dan tahun wawancara, dan tanda titik.
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Terkait aturan penulisan footnote di atas, sering kali 
mahasiswa melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan dilaku-
kan dikarenakan ketidaktahuannya dan juga karena salah 
menafsirkan aturan yang sudah ada. Ada juga mahasiswa yang 
tidak menggunakan footnote, yang digunakannya bodynote. 
Dosen selalu menyarankan mahasiswa untuk mengikuti aturan 
yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi 
IAIN Mataram.

m.	Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
mengenai	Kutipan
Kutipan berkaitan dengan pengambilan data dari sumber 

data atau sumber kutipan. Kutipan ada dua macam, yaitu 
kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung 
adalah pengambilan dengan menggunakan kata-kata yang 
sama persis dengan kata-kata yang terdapat dalam sumber 
kutipan, sedangkan kutipan tak langsung adalah pengambilan 
gagasan dari sumber rujukan dengan menggunakan kata-kata 
dan gaya pengutipan sendiri.

Kutipan langsung yang kurang dari lima baris ditempat-
kan di dalam teks di antara tanda petik dengan jarak baris dua 
spasi, baik yang berbahasa Indonesia maupun asing, kecuali 
yang berbahasa Arab dengan jarak satu spasi dengan meng-
gunakan font Arabic Transparants ukuran 16. Kutipan langsung 
yang terdiri atas lima baris atau lebih ditempatkan di bawah 
baris teks yang mendahuluinya. Kutipan itu diketik dengan 
jarak baris satu spasi, menjorok masuk lima ketukan dari 
margin kiri, dan tanpa tanda petik.

Kutipan dari bahasa asing harus diterjemahkan dan ter-
jemah annya ditulis di catatan kaki setelah menyebutkan iden-
titas sumber kutipan. Terjemahan bahasa asing yang kurang 
dari lima baris ditulis sebagaimana kutipan.

Dalam persoalan kutipan ini, banyak mahasiswa tidak 
paham. Mereka sekadar mengutip saja tanpa mengindahkan 
aturan. Akhirnya, dosen pembimbing mengarahkan kepada 
para mahasiswa untuk mengikuti aturan yang ada di buku 
pedoman. Kesalahan terbanyak terlihat pada kutipan langsung 
yang terdiri atas lima baris atau lebih.
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n.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
mengenai	Penulisan	Daftar	Pustaka
Penulisan daftar pustaka mutlak dilakukan dalam 

sebuah karya ilmiah. Semua daftar pustaka yang digunakan 
sebagai rujukan dalam skripsi harus dicantumkan. Untuk 
penulisannya, dilakukan dengan cara: (1) dimulai dengan 
menulis nama pengarang, tanda titik, judul buku dicetak 
miring, tanda titik, tempat penerbitan, tanda titik dua, nama 
penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, dan tanda titik; dan 
(2) nama pengarang ditulis sebagaimana nama pengarang 
secara berurutan sesuai abjad, tanpa dibalik.

Jika dicermati aturannya, penulisan daftar pustaka 
pada skripsi IAIN Mataram dengan perguruan tinggi yang 
lain berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat mulai dari 
susunannya. Kalau penulisan daftar pustaka secara umum 
diatur mulai dari nama (nama dibalik), tanda titik, tahun 
penerbitan, tanda titik, judul buku (ditulis miring), tanda 
titik, kota penerbitan, tanda titik dua, penerbit, dan diakhiri 
tanda titik. Karena perbedaan tersebut, banyak mahasiswa 
melakukan kesalahan.

o.	 Profil	 Masalah	 Mahasiswa	 dalam	 Membuat	 Skripsi	
terkait	Proses	Bimbingan	Skripsi	dengan	Dosen
Dosen pembimbing skripsi memiliki peran strategis dalam 

penyelesaian tugas akhir mahasiswa berupa karya ilmiah jenis 
skripsi. Dikatakan strategis karena dengan persetujuannyalah 
skripsi mahasiswa dinilai layak untuk diujikan. Kelayakan 
skripsi mahasiswa untuk diuji merupakan tanggung jawab 
dosen pembimbing. Oleh karena itu, dosen pembimbing 
tidak sembarangan dalam membimbing, melainkan penuh 
perhatian, teliti, cermat, dan mengedepankan aspek ilmiah. 
Dosen pembimbing berperan “mengawal” dari awal sampai 
akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan memper-
tahankannya pada ujian skripsi.12

Jika dicermati, tugas pembimbing sangatlah berat. Sejak 
awal, pembimbing telah dihadapkan untuk selalu berdiskusi 
dengan mahasiswa yang sebelumnya hanya sekadar teman 
diskusi di kelas menjadi teman diskusi di mana saja karena 

12Dalman, Menulis Karya, h. 38-39.
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proses skripsi yang tidak memandang tempat. Dosen bisa 
saja mengarahkan mahasiswa untuk menemuinya di mana 
pun yang diinginkannya, seperti di ruang kerjanya, di rumah, 
bahkan dalam keadaan mendesak bisa juga di pinggir jalan.

Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada juga dosen 
pembimbing yang tidak terlalu ideal. Artinya, membimbing 
seadanya tanpa mengedepankan aspek ilmiah. Proposal 
atau skripsi diperiksanya tanpa ketelitian dan kecermatan 
sehingga menguntungkan mahasiswa untuk menyelesaikan 
proposal atau skripsinya. Dengan gaya bimbingan seperti 
ini juga disenangi oleh para mahasiswa. Namun, tidak dapat 
dipungkiri juga bahwa tidak intensifnya bimbingan dosen 
tersebut menyebabkan mahasiswa menjadi cemas ketika meng-
hadapi ujian. Ditambah lagi, jika dosen pembimbing tidak 
membantunya ketika ujian skripsi.

Dosen pembimbing dengan mengedepankan aspek 
ketelitian, kecermatan, dan keilmiahan menguntungkan 
mahasiswa jika dibandingkan dengan dosen pembimbing 
yang tidak mengedepankan aspek-aspek tersebut. Dikatakan 
menguntungkan karena mahasiswa yang dibimbing intensif 
menjadi lebih siap dalam ujian dibanding yang tidak intensif. 
Mahasiswa yang intensif dibimbing menjadi lebih siap karena 
selalu berdiskusi dengan pembimbingnya mengenai skripsinya, 
sedangkan yang tidak intensif jarang berdiskusi. Oleh karena 
itu, mahasiswa juga harus lebih berperan aktif. Dosen tidak bisa 
disalahkan. Ketika mengetahui gaya bimbingannya yang tidak 
intensif, mahasiswa harus lebih aktif mencari peluang untuk 
berdiskusi dengan teman atau dosen yang dikenalnya dengan 
baik. Dengan demikian, ketakutan-ketakutan menghadapi 
ujian skripsi dapat dikurangi.

Dalam proses bimbingan ini juga, mahasiswa menemukan 
kendala-kendalanya. Kendala yang utama dikeluhkan adalah 
ketika tidak dapat bertemu dengan dosen pembimbing. Dosen 
pembimbing sudah dihubungi lewat SMS atau telepon, tetapi 
tidak mendapat kabar. Mahasiswa sudah membuat perjanjian 
juga dengan pembimbing, tetapi karena lain hal dosen 
tidak datang. Bagi mahasiswa, hal tersebut dinilai menjadi 
kendalanya dalam proses bimbingan skripsi. Apalagi, dosen 
pembimbing ke luar daerah sampai berhari-hari.
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Bukan hanya mahasiswa saja yang mengalami kendala, 
dosen pembimbing juga mengalami kendala. Kendala yang 
dihadapi dosen pembimbing adalah terkait kelalaian maha-
siswa atas perjanjian yang dibuat atau kurang mampunya 
mahasiswa dalam mencerna masukan-masukan yang diberi-
kan oleh pembimbing. Pembimbing menjadi acuh tak acuh 
jika mahasiswa dua atau tiga kali dibimbing namun tidak ada 
perubahan juga. Hal tersebut menjadikan dosen menjadi malas 
untuk memberikan bimbingan.

3.	 Faktor-faktor	Penghambat	Mahasiswa	dalam	
Membuat	Skripsi	
Sebagai tugas akhir, skripsi tidak dapat dipandang sebelah 

mata. Skripsi telah menjadi kewajiban untuk diselesaikan. Jika 
tidak diselesaikan, para mahasiswa tidak dapat menyelesaikan 
studi S1-nya. Oleh karena itulah, penyelesaian skripsi tepat 
waktu sesuai target menjadi keharusan. Dengan selesainya 
penyusunan skripsi dan diujikan dengan hasil yang baik, para 
mahasiswa dapat berdiri tegak dan penuh kebanggaan di hari 
yang dinantikan, yaitu ketika diyudicium dan diwisuda.

Namun, penyelesain skripsi ini tidak semudah membalik 
telapak tangan. Penyelesaiannya membutuhkan tenaga, waktu, 
dan materi yang banyak. Jika tidak fokus dan intensif, dapat 
dipastikan mahasiswa akan lama di bangku kuliah. Apakah 
empat tahun, lima tahun, enam tahun, atau tujuh tahun? Itu 
semua tergantung kerja keras dari para mahasiswa.

Selain kerja keras dari mahasiswa, peran dosen pem-
bimbing juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kerja 
sama yang ilmiah harus sejalan antara mahasiswa dengan 
pembimbing. Dengan begitu, dapat dipastikan penyelesaian 
skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, keberadaan perpustakaan dan fasilitas 
kampus yang lengkap menjadi syarat berikutnya dalam 
penyelesaian skripsi, selain dosen dan mahasiswa di atas. 
Perpustakaan sebagai gudang ilmu, idealnya dapat menyediakan 
referensi-referensi terbaru dan termutakhir. Ditambah lagi, 
fasilitas kampus yang lengkap seperti laboratorium al-Qur’an, 
IPA, bahasa, dan komputer. Apalagi, fasilitas yang lain seperti 
laboratorium komputer dapat menyediakan layanan internet 
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yang super cepat yang mampu mengunduh karya-karya terbaru 
dari perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun luar 
negeri. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan 
ilmu pengetahuan melalui penulisan karya ilmiah berupa 
skripsi dapat berkembang dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat diklasifikasikan bahwa faktor-
faktor penghambat mahasiswa dalam membuat skripsi di 
Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram Tahun Akademik 2013/2014, antara lain disebabkan 
oleh mahasiswa, dosen, dan perpustakaan. Untuk lebih 
jelasnya, berikut dijelaskan satu per satu.

a.	 Mahasiswa
Mahasiswa memiliki peran yang besar dalam penye-

lesaian pembuatan skripsinya. Jika tidak berperan dengan 
baik, skripsinya tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, 
mahasiswa harus mempunyai target dalam penyelesaiannya.

Target utama yang harus disiapkan adalah intensitas 
bimbingan yang akan dilakukan dengan dosen pembimbingnya 
harus terjadwal dan intensif. Namun, jika target ini diabaikan, 
dapat dipastikan mahasiswa tersebut telah menjadikan dirinya 
sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian skripsinya.

Berbeda dengan para mahasiswa yang telah semester XI 
dan XIII. Mereka juga sama memiliki target agar bisa diwisuda 
tepat waktu. Namun, karena berbeda jalan hidup dan tujuan, 
mereka bisa menyelesaikan kuliahnya pada semester atas atau 
lewat batas yang ditargetkan. Tidak itu saja, faktor malas juga 
menjadi penghambat menyelesaiakan skripsi

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kemauan 
untuk menyelesaikan skripsi dan wisuda sesuai target tidak 
dapat dilepaskan dari pribadi mahasiswa sendiri. Jika mereka 
mampu melawan dirinya dari rasa malas dan tidak percaya diri 
akan kemampuannya, dapat dipastikan tidak ada mahasiswa 
yang wisuda sampai semester XIV.

b.	 Dosen
Dosen dapat menjadi penghambat penyelesaian skripsi 

mahasiswa jika antara dosen dan mahasiswa tidak terjadi 
diskusi ilmiah atau terjadi diskusi ilmiah namun berbeda 
pendapat dalam proses bimbingan. Tidak sedikit mahasiswa 
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yang berbeda pendapat dengan dosennya dalam proses ini. 
Namun, jika mahasiswa mampu mengelola itu dengan baik, 
mahasiswa tersebut akan keluar dari masalahnya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan 
para mahasiswa diperoleh informasi bahwa tidak ada masalah 
dengan dosen. Bahkan, dosen selalu mengarahkan mahasiswa 
untuk segera menyelesaikan skripsinya. Namun, karena sikap 
dosen yang berbeda antara dosen yang satu dengan yang lain 
dapat juga menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian 
skripsi mahasiswa seperti dosen membimbing dengan keras 
atau membentak-bentak sehingga mahasiswa menjadi takut 
untuk konsultasi. Atau, dosen meminta buku referensi yang 
sesuai dengan yang ditulis sedangkan bukunya tidak ada di 
perpustakaan atau toko buku. Akibatnya, intensitas konsultasi 
menjadi berkurang atau jarang tanpa ada solusi dari dosen.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dosen 
juga tidak salah. Dosen ingin mengarahkan mahasiswanya 
agar lebih baik dan berkualitas. Dosen tidak mau mahasiswa 
bimbingannya memperoleh referensinya secara instan atau 
praktis dengan men-copy paste dari internet saja. Untuk itu, 
mahasiswa harus berusaha keras untuk menghadapi dosen 
yang mengedepankan aspek ilmiah.

c.	 Perpustakaan
Perpustakaan juga menjadi penghambat penyelesaian 

penulisan skripsi. Namun, perpustakan juga tidak dapat di-
salahkan. Seharusnya, mahasiswalah yang dipersalahkan 
karena tidak rajin membaca referensi yang ada di perpustakaan. 
Ketika menyusun judul sebelum judul diterima, mahasiswa 
hanya menemukan di internet dan mengubah seperlunya. Lalu, 
judul itu diterima. Setelah diterima, mahasiswa berkonsultasi 
dengan dosen pembimbing. Dalam proses bimbingan itu, 
dosen pembimbing meminta mahasiswa untuk menunjukkan 
buku yang digunakan dalam kutipan. Lalu, mahasiswa mencari 
di perpustakaan namun tidak ada. Dari sinilah, masalah itu 
dimulai. Jika tidak ditemukan bukunya, dosen tidak mau 
menerima konsultasi. Banyak mahasiswa frustasi dengan 
ketidaklengkapan perpustakaan tersebut karena berdampak 
pada intensitas konsultasi dengan pembimbingnya menjadi 
macet.
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Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan 
diperoleh informasi bahwa keberadaan perpustakaan menjadi 
penting bagi mahasiswa yang tidak mampu membeli buku. 
Jika buku-buku yang diperlukan dalam menyusun skripsi 
tidak ditemukan, mahasiswa menjadi bingung dan tidak bisa 
menyelesaikan skripsinya. Terlebih lagi, dosen pembimbingnya 
sangat mengedepankan keilmiahan. Dapat dipastikan maha-
siswa akan lama pada proses kajian pustaka.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fasilitas 
yang lengkap di perpustakaan menjadi syarat mutlak pe-
nyelesaian skripsi mahasiswa. Jika buku yang digunakan 
tidak ada di perpustakaan, dapat dipastikan mahasiswa akan 
kesulitan menyelesaiakan skripsinya.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas, 
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi di 
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram Tahun Akademik 2013/2014 dinilai berdasarkan 
tiga aspek, yaitu: (a) isi skripsi, (b) teknik penulisan skripsi, 
dan (c) proses bimbingan skripsi dengan dosen. Dari 
ketiga aspek ini, diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi di 
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram Tahun Akademik 2013/2014 terkait isi skripsi 
meliputi judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, paparan data dan hasil 
penelitian, pembahasan, simpulan dan saran.
Pertama, terkait judul skripsi, mahasiswa tidak mengalami 
masalah. Dengan bimbingan dosen wali dan tim seleksi 
judul di Jurusan PGMI, judul skripsi mahasiswa sudah 
jelas, tegas, lugas, dan logis serta rumusan judul juga 
sudah jelas memuat variabel dan jenis penelitian.
Kedua, terkait latar belakang masalah, banyak 
mahasiswa mengalami masalah. Mereka mengakui 
bahwa penyusunan latar belakang masalah dirasa sulit 
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karena tidak tahu apa yang diuraikan. Namun, setelah 
dibimbing intensif oleh pembimbing, pelan namun 
pasti latar belakang masalah dapat dipahami juga. 
Meskipun, ada juga mahasiswa yang lain tidak paham 
yang diuraikan di latar belakang masalah, di-ACC oleh 
pembimbing.
Ketiga, terkait rumusan masalah, banyak mahasiswa 
keliru dalam merumuskan masalah penelitiannya. Hal 
tersebut terlihat dari kata tanya yang digunakan. Seperti 
sudah dijelaskan di atas bahwa rumusan masalah itu 
harus singkat, padat, jelas, memuat variabel, jenis, 
hubungan antarvariabel, dan subjek penelitian dan tidak 
lupa untuk menyertai tanda tanya jika merumuskan 
masalah penelitian. Penelitian kualitatif, kuantitatif, 
dan PTK memiliki karakteristik tersendiri dalam 
merumuskan masalah.
Keempat, terkait tujuan dan kegunaan penelitian, 
banyak mahasiswa yang bingung menyusun tujuan 
dan kegunaan penelitiannya. Namun, atas saran pem-
bimbing penyusunan tujuan didasarkan pada rumusan 
masalah. Artinya, antara rumusan masalah dan 
tujuan harus sistematis. Berbeda dengan penyusunan 
kegunaan penelitian. Para mahasiswa disarankan untuk 
menyusunnya secara teoretis dan praktis. Meskipun 
begitu, ada juga mahasiswa yang keliru dalam menyusun 
tujuan penelitiannya sebelum berkonsultasi dengan 
pembimbingnya. Kalau mengenai manfaat penelitian, 
para mahasiswa menyusunnya berdasarkan contoh 
skripsi yang sudah ada tanpa mengetahui alasannya.
Kelima, terkait kajian pustaka atau landasan teori, 
banyak masalah dihadapi para mahasiswa, seperti 
kurangnya buku referensi yang relevan, cara menyusun 
kerangka landasan teorinya, cara mengutip, dan tidak 
menyimpulkan teori-teori tersebut berdasarkan upaya 
teoretisasi peneliti. Permasalahan-permasalah tersebut 
disebabkan oleh ketidaktahuan para mahasiswa atau 
bisa juga karena ketiadaan pengalaman dalam menulis 
karya ilmiah meskipun sebelum menulis skripsi, sudah 
seringkali menulis makalah.
Keenam, terkait metode penelitian yang digunakan, 
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banyak mahasiswa yang keliru dalam memahami jenis 
penelitian. Dengan memahami jenis penelitian terlebih 
dahulu, para mahasiswa akan mudah menyusun 
metode penelitiannya. Artinya, mahasiswa tidak 
sembarangan menyusun metode penelitiannya. Terlebih 
lagi, penelitiannya kuantitatif, tetapi metode penelitian 
yang dijelaskan terkait penelitian tindakan kelas (PTK). 
Jika sudah memahami jenis penelitiannya, secara tidak 
langsung, para mahasiswa akan mengarahkan metode 
penelitiannya berdasarkan jenis penelitiannya. Artinya, 
jika jenis penelitiannya kualitatif, para mahasiswa 
akan mengikuti format kualitatif, jika kuantitatif, akan 
diarahkan untuk mengikuti format kuantitatif, dan jika 
PTK akan diarahkan juga mengikuti format PTK. Hal 
tersebut juga sudah ada di Buku Pedoman Penulisan 
Skripsi IAIN Mataram. Para mahasiswa yang tidak pernah 
membaca pedoman saja yang salah dalam menyusun 
metode penelitiannya.
Ketujuh, terkait paparan data dan hasil penelitian, 
Pada tahap ini, ketika sudah sampai bab IV, banyak 
mahasiswa bingung. Mereka bingung dikarenakan 
oleh data hasil penelitian yang mana harus dipaparkan. 
Mereka tidak tahu harus memulai dari mana? Padahal, 
sudah jelas memiliki rumusan masalah. Berdasarkan 
rumusan masalah tersebut, data-data yang telah 
dikumpulkan dipaparkan secara kualitatif atau kuan-
titatif.  Jika mahasiswa cermat dan teliti, mahasiswa 
tidak perlu bingung. Apalagi, sudah ada alurnya untuk 
memulai memaparkan data hasil penelitian. Untuk 
lebih memudahkan, bisa juga mahasiswa melihat 
contoh skripsi yang telah ada sehingga alurnya tinggal 
disesuaikan dengan rumusan masalah penelitiannya. 
Tidak sedikit pula, mahasiswa keliru dalam memaparkan 
datanya.
Kedelapan, terkait pembahasan, para mahasiswa 
banyak mengalami kekeliruan ketika membahas hasil 
penelitian. Misalnya, pembahasan dalam penelitian 
kualitatif sering tidak sama dengan paparan data dan 
hasil penelitian. Padahal, dasar untuk membahas data 
penelitian tersebut bersumber dari paparan data dan 
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hasil penelitian. Tidak itu saja, para mahasiswa yang 
jenis penelitiannya kualitatif sering membahas di luar 
paparan data dan hasil penelitian. Hal ini disebabkan 
oleh ketidakpahamannya dalam membahas hasil 
penelitian. Ditambah lagi, tidak adanya teori yang 
dikaitkan ketika membahas hasil penelitian.
Kesembilan, terkait kesimpulan dan saran, tidak sedikit 
mahasiswa mampu menyimpulkan hasil penelitiannya. 
Apalagi, mereka tidak tahu apa yang harus disimpulkan. 
Hal ini dikarenakan faktor ketidaktahuannya. Rumusan 
masalahnya satu, tapi simpulannya lebih dari satu. Ada 
juga yang menyimpulkan tidak sesuai dengan rumusan 
masalah. Begitu juga halnya dengan menyusun saran 
penelitian. Mereka bingung memberikan saran untuk 
siapa. Padahal, saran ditulis berdasarkan kekurangan-
kekurangan yang ditemukan dalam penelitian. 

b. Profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi di 
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram Tahun Akademik 2013/2014 terkait teknik 
penulisan skripsi meliputi: standar ejaan,  penulisan 
footnote, kutipan, dan penulisan daftar pustaka.
Pertama, terkait standar ejaan, para mahasiswa di Jurusan 
PGMI sering mengalami kesalahan, terutama terkait 
penataan bahasanya, baik tanda baca, kata, kalimat, 
maupun paragraf.
Kedua, terkait penulisan footnote, para mahasiswa sering 
melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan dilakukan 
dikarenakan ketidaktahuannya dan juga karena salah 
menafsirkan aturan yang sudah ada. Ada juga mahasiswa 
yang tidak menggunakan footnote, yang digunakannya 
bodynote. Dosen selalu menyarankan mahasiswa untuk 
mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Buku 
Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Mataram.
Ketiga, terkait kutipan, banyak mahasiswa tidak paham 
cara mengutip. Mereka sekadar mengutip saja tanpa 
mengindahkan aturan. Akhirnya, dosen pembimbing 
mengarahkan kepada para mahasiswa untuk mengikuti 
aturan yang ada di buku pedoman. Kesalahan terbanyak 
terlihat pada kutipan langsung yang terdiri atas lima 
baris atau lebih.
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Keempat, terkait penulisan daftar pustaka, banyak 
mahasiswa melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut 
dikarenakan para mahasiswa melihat aturan umum 
dalam penulisan daftar pustaka. Secara umum, penulisan 
daftar pustaka diatur mulai dari nama (nama dibalik), 
tanda titik, tahun penerbitan, tanda titik, judul buku 
(ditulis miring), tanda titik, kota penerbitan, tanda titik 
dua, penerbit, dan diakhiri tanda titik, sedangkan dalam 
Buku Pedoaman Penulisan Skripsi IAIN dimulai dengan 
nama pengarang (tanpa dibalik), tanda titik, judul buku 
dicetak miring, tanda titik, tempat penerbitan, tanda 
titik dua, nama penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, 
dan tanda titik. Karena perbedaan tersebut, banyak 
mahasiswa melakukan kesalahan.

c. Profil masalah mahasiswa dalam membuat skripsi di 
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram Tahun Akademik 2013/2014 terkait proses 
bimbingan skripsi.
Dalam proses bimbingan ini, profil masalah mahasiswa 
di anataranya: (1) dibimbing secara intensif atau tidak 
intensif, dan (2) kendala-kendala yang dihadapi ketika 
proses bimbingan mahasiswa. Pertama, terkait dibimbing 
secara intensif atau tidak intensif. Proses bimbingan 
ini sangat penting dalam penyelesaian tugas akhir 
mahasiswa. Jika dilakukan intensif, mahasiswa dapat 
dengan mudah menyelesaikan skripsinya. Namun, 
jika tidak intensif, proses penyelesaiannya menjadi 
terlambat. Meskipun dalam satu bulan hanya dapat 
dua kali bimbingan, jika dosen yang bimbing tidak 
terlalu ideal atau tidak terlalu teliti atau cermat, bahkan 
mengabaikan aspek ilmiah, mahasiswa tersebut bisa di-
ACC juga.
Kedua, terkait kendala-kendala yang dihadapi ketika 
proses bimbingan mahasiswa.  Permasalahan lain yang 
dihadapi mahasiswa dalam proses bimbingan ini adalah 
terkait waktu konsultasi yang tidak jelas dan kesulitan 
memahami masukan dari dosen pembimbing. Mengenai 
waktu konsultasi, awalnya tidak ada kesepakatan. 
Mahasiswa mencoba hubungi dosennya lewat SMS 
atau telepon, namun tidak mendapatkan balasan. 



62       |       Antologi Hasil Penelitian

Atau, sudah membuat perjanjian untuk konsultasi 
namun karena lain hal tidak jadi konsultasi. Selanjtnya, 
mengenai kesulitan memahami masukan dari dosen 
dikarenakan gaya bimbingan dosen yang tidak secara 
langsung. Artinya, dosen meminta mahasiswa untuk 
menaruh skripsi di atas mejanya dan dalam waktu 
tertentu diminta datang untuk mengambil kembali 
skripsi yang sudah diperiksanya itu.

2. Faktor-faktor penghambat mahasiswa dalam membuat 
skripsi di Jurusan PGMI Faklutas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Mataram Tahun Akademik 2013/2014 
disebabkan oleh mahasiswa, dosen, dan perpustakaan. 
Dari ketiga hal tersebut, diperoleh informasi sebagai 
berikut:

a. Mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran yang besar 
dalam penyelesaian pembuatan skripsinya. Jika 
tidak berperan dengan baik, skripsinya tidak akan 
pernah selesai. Mahasiswa harus mempunyai target 
dalam penyelesaiannya. Untuk itu, kemauan untuk 
menyelesaikan skripsi dan wisuda sesuai target, tidak 
dapat dilepaskan dari pribadi mahasiswa sendiri. 
Jika mereka mampu melawan dirinya dari rasa malas 
dan tidak percaya diri akan kemampuannya, dapat 
dipastikan tidak ada mahasiswa yang wisuda sampai 
semester XIV.

b. Dosen. Dosen dapat menjadi penghambat penyelesaian 
skripsi mahasiswa jika antara dosen dan mahasiswa 
tidak terjadi diskusi ilmiah atau terjadi diskusi ilmiah 
namun berbeda pendapat dalam proses bimbingan. 
Tidak sedikit mahasiswa yang berbeda pendapat dengan 
dosennya dalam proses ini. Namun, jika mahasiswa 
mampu mengelola itu dengan baik, mahasiswa tersebut 
akan keluar dari masalahnya.
Dosen juga tidak salah. Dosen ingin mengarahkan 
mahasiswanya agar lebih baik dan berkualitas. Dosen 
tidak mau mahasiswa bimbingannya memperoleh 
referensinya secara instan atau praktis dengan men-
copy paste dari internet saja. Untuk itu, mahasiswa 
harus berusaha keras untuk menghadapi dosen yang 
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mengedepankan aspek ilmiah.

c. Perpustakaan. Fasilitas yang lengkap di perpustakaan 
menjadi syarat mutlak penyelesaian skripsi mahasiswa. 
Jika buku yang digunakan tidak ada di perpustakaan, 
dapat dipastikan mahasiswa akan kesulitan 
menyelesaiakan skripsinya.
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