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Fenomena Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi  

Kesadaran akan pentingnya penelitian kurang. Minat menulis dan meneliti di kalangan 
mahasiswa masih rendah.  Aktivitas menulis menjadi sebuah  beban bagi mahasiswa  
bahkan  menjadi sebuah momok yang menakutkan dan  harus dihindari. 
 

Budaya menulis mahasiswa saat ini cenderung belum maksimal 

Kurang jam terbang menulis, kendala yang dihadapi para mahasiswa saat 
ini ialah tidak tahu bagaimana caranya memulai hingga menyelesaikan 
karya ilmiah dengan baik, jelas, logis, sistematis, dan bersifat orisinil. 

Malas, tidak percaya  diri, sress, rendah diri, frustasi , efikasi diri rendah, 
kehilangan motivasi dan prokrastinasi. 

Kurang menguasai konsep Penelitian, tidak menguasai metode dan teknik 
analisa data, kesulitan dalam mencari literatur, takut konsultasi dengan 
dosen, tidak ada dana penelitian. 



Apa itu Penelitian? 

RANGKAIAN KEGIATAN 

ILMIAH DALAM 

RANGKAH 

PEMECAHAN SUATU 

MASALAH (Cooper & 

Emory) 

Fungsinya : mencarikan Penjelasan dan 

jawaban  terhadap permasalahan serta 

memberikan alternatif  untuk 

pemecahannya 

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses 
sistematis untuk memecahkan masalah yang 
dilakukan dengan metode ilmiah.  



Mengapa harus Meneliti? 

Syarat 
menyelesaikan 
pendidikan di 

PT 

Bagi 
Mahasiswa 

HARUS 
MEMILIKI 

KEAHLIAN,  
KEMAHIRIAN,  

SERTA 
KECAKAPAN  

RISET 

Bagi 
Dosen 

Tupoksi 
pendidik: 
mendidik, 

meneliti dan 
pengabdian 
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Bagi 
Guru 



Mengapa Harus Meneliti? 

Untuk 
Mengetahui 

Untuk Publikasi 

Eksistansi diri  
& PT 

Untuk 
penemuan 

Pengembangan karir 

Mengembangkan sikap-
sikap ilmiah dan 
keterampilan berfikir 
kritis 



Tujuan  umum Penelitian 

Mendeskripsikan 

Membuktikan teori yang sudah ada 

Mengembangkan 

Menemukan 

Menciptakan 

Level S1 

Level S2 

Level S3 

Mampu mengaplikasikan 
IPTEKS dalam bidang 
keahliannya. 

Mampu mengembangkan  
IPTEKS dalam bidang 
keahliannya) 

Mampu menciptakan  
IPTEKS menghasilkan karya 
kreatif, asli dan teruji 
dengan pendekatan inter, 
multi dan transdisiplin 



Kegunaan Penelitian 

Untuk Memahami Masalah 

Untuk Memecahkan Masalah 

Untuk Antisipasi  Masalah 

Untuk membuat kemajuan 
(menemukan dan mengembangkan 
yang sudah ada dan pengembangan 

IPTEK) 



Naturalistik 



 

Gabungan 

Kualitatif 

Kuantitatif 

Penelitian Gabungan 
merupakan jenis penelitian 
dengan mengkombinasikan 
penelitian kuantitatif 
dengan penelitian kualitatif. 

penelitian yang bersifat deskriptif 
dan cenderung menggunakan 
analisis. Proses dan makna 
(perspektif subjek) lebih 
ditonjolkan dalam penelitian 
kualitatif. 

Penelitian Kuantitatif 
adalah pendekatan-
pendekatan terhadap 
kajian empiris untuk 
mengumpulkan, 
menganalisa, dan 
menampilkan data dalam 
bentuk numerik  

https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi


Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis 

penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencena,dan terstruktur dengan jelas sejak awal 

hingga pembuatan desain penelitian, yang banyak 

menuntut penggunaan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya. 



Metode Kuantitatif digunakan apabila: 
a.Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. 
Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan yangt erjadi, antara aturan dengan   
pelaksanaan, antara teori dan praktek,antara rencana dengan pelaksanaan.  
 
b.Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi.  
Metode penelitian kuantitatif  cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak 
mendalam.  
c. Bila ingin diketahui pengaruh perlakuan treatment tertentu terhadap yang lain.  
 
d. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. 
 
e. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. 
 
f. Bila ingin menguji terhadap adanya keragu-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk 
tertentu 

Kapan Metode Kuantitatif  digunakan? 



Ada tiga hal mendasar penggunaan penelitian 
kuantitatif yaitu aksioma, karakteristik 
penelitian dan proses penelitian. 

Aksioma meliputi realitas, hubungan peneliti dengan 
yang diteliti,hubungan variable, kemungkinan 
generalisasi dan peranan nilai. 

KarakteristikPenelitian meliputi desain, tujuan, teknik 
pengumpul data,  
instrumen,  data, sampel, analisis, Hubungan dengan 
responden,  usulan desain, dan kapan penelitian 
dianggap selesai. 



Deskriptif 

komparatif 

Korelasi Survey 

Ex Post Facto 

Ekperiment 

Jenis-jenis penelitian kuantitatif 

Action Research 



Deskripti
p 

• Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang  lampau. Penelitian ini tidak mengadakan 
manipulasi atau perubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya.. 

Kompara
tif 

• Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membanding-kan : suatu variabel yang sama 
dengan dua atau lebih perlakuan yang berbeda, dan 

• (2) suatu variabel yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. 

Korelasi 
• Penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

Action 
Research 

• Dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi yang 
aktual.Penelitian tindakan adalah suatu proses yang dilalui oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi 
tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan tersebut dan kemudian, setelah sampai pada tahap 
kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan, melaksanakan prosedur ini.Tujuan utama penelitian ini adalah:Mengubah 
situasi,Mengubah perilaku,Mengubah organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja dan pranata. 

 



Penelitian Survey: Adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 
tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, 
sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar 
variabel, sosiologis maupun psikologis. Umumnya dilakukan untuk mengambil suatu 
generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. 

Penelitian Ex Post Facto: 
Adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi 
dan kemudian merunut ke belakang melalui data tersebut untuk menemukan 
faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atas 
peristiwa yang diteliti. 

Penelitian Eksperimen: 
Adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap 
variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. 

Jenis-jenis Penelitian 
Kuantitatif 



BAGAIMANA MENENTUKAN MASALAH PENELITIAN 

1. Fenomena baru yang perlu dijelaskan 

2. Gap antara Das Sein dan Das Sollen 

3. Hubungan kausalitas antara dua fakta atau lebih 



Pertimbangn 
dalam 

penelitian 

1. APA RUMUSAN MASALAH UTAMA  

YANG AKAN DIKAJI, TERKAIT  

DENGAN KASUS YANG DIPILIH  

DALAM RUMUSAN MASALAH 
 

2. MENGAPA KASUS ITU KITA  ANGGAP 

PENTING UNTUK  DILAKUKAN KAJIAN 

ATAU PENELITIAN 
 

3. BAGAIMANA PENELITI LAIN  

MELAKUKAN KAJIAN DENGAN  

TOPIK TERSEBUT, APAKAH  

RUMUSAN MASALAH YANG 

SAMA 
 

Apakah kita 
mampu mongolah 

data tersebut 

4. BAGAIMANA PENELITIAN 

KITA  BERBEDA, DATA  APA YANG  

DIBUTUHKAN, BAGAIMANA  

CARA MENGGALI DATANYA 
 

ALAT DAN KETRAMPILAN APA  

YANG DIBUTUHKAN UNTUK  

MENGGALI DATA TERSEBUT 
 

Berapa lama waktu yang 
kita butuhkan untuk 

menyelesaikan penelitian 





1. IDENTIFIKASI  

PERMASALAHAN 

3. MENENTUKAN  VARIABEL  PENELITIAN 

2. MENYUSUN  LANDASAN TEORI  DAN 

MERUMUSKAN  HIPOTESIS (JIKA  ADA) 

6. CARA  MENGUMPULKAN  DATA 

7. MENGOLAH DATA 

TAHAPAN PENELITIAN 

4. MENENTUKAN ALAT  PENGUMPUL DATA  

PENELITIAN 

5. MENENTUKAN  SUBYEK PENELITIAN 

8. MENYUSUN  LAPORAN 



 

Penelitian kualitatif merupakan suatu 
strategi inquiri yang menekankan 
pencarian makna, pengertian, konsep, 
karakteristik, gejala, simbol maupun 
deskripsi tentang suatu fenomena; fokus 
dan multimetoda, bersifat alami dan 
holistik; mengutamakan kualitas, 
menggunakan beberapa cara, serta 
disajikan secara naratif. 

Penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan prilaku yang 
dapat diamati, pendekatan ini diarahkan 
pada latar dan individu secara holistik. 

Penelitian Kualitatif bertujuan untuk 
memberikan penjelasan mengenai suatu 
fenomena serta menemukan atau 
mengonstruksi suatu teori terkait suatu 
fenomena.  

  

Pengertian dan tujuan 

 
Dilakukan pada setting natural sebagai sumber data penelitian. 

peneliti sebagai instrumen penelitian. 

Teknik-teknik yang sering digunakan peneliti dalam pengumpulan 
data di lapangan adalah pengamatan (observasi), interview, dan 
analisis dokumen atau analisis isi/wawancara. 

Data yang dikumpulkan data kualitatif 

Data disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif 

Lebih mementingkan proses dari pada hasil 

Cenderung menganalisis data secara induktif 

Makna (meaning) adalah sesuatu yang essensial dalam penelitian 
kualitatif mengutamakan rincian kontestual sebagian besar 
Penelitian kualitatif menggunakan data langsung dari tangan 
pertama. 

Melakukan triangulasi 

Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti 

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan dilanjutkan 
sepanjang penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi perlu dilakukan 

Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh pandangan dan keunikan 
peneliti 

peneliti memandang fenomena sosial secara holistik 

Rancangan bersifat umum dan fleksibel 

Karakteristik Penelitian 

 

- Bila masalah Penelitian belum 
jelas, masih remang-remang 

- Memahami makna dibalik data 
yang tampak 

- Untuk memahami interaksi 
sosial, perasaan orang. 

- Mengmbangkan teori 

- Untuk memastikan kebenaran 
data 

- Meneliti Sejarah 
perkembangan 

 

Penelitian Kualitatif 

Kapan penelitian 
kualitatif dilakukan 



Penelitian naratif 
Pendekatan dimana peneliti menyelidiki kehidupan dari individu atau kelompok tertentu kemudian meminta sorang atau sekelompok 
orang untuk menceritakannnya kepada peneliti. Informasi ini akan diceritakan kembali oleh peneliti daalam bentuk narasi. Dengan 
demikian akan mendapatkan kesimpulan untuk menggabungkan bagaimana kehidupan atau pandangan partisipan dengan pandangan 
peneliti. 

Penelitian fenomenologi Metode penelitian kualititatif dimana peneliti melakukan 
identifikasi terhadap hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. 

Penelitian fenomenologi Metode penelitian kualititatif dimana peneliti melakukan 
identifikasi terhadap hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. 

Etnografi 
Strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya melakukan indentifkasi terhadap suatu kelompok kebudayaan tertentu di lingkungan yang alamiah 
dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data obserbasi dan data wawancara. 

Grounded theory  
Pendekatan grounder theory bertujuan menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. 
Situasi dimana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti 
dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari. 
Pendekatan ini digunakan oleh peneliti yang tidak ingin memiliki asumsi/dugaan awal terhadap pertanyaan penelitiannya, 
terkendala oleh keterbatasan referensi/acuan serta digunakan untuk mengembangkan sebuah teori berdasarkan hasil temuannya 
nanti 

Studi kasus 
Pendekatan penelitian studi kasus adalah pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks 
kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumber bukti 
digunakan. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 
menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995 dalam Creswell, 
2008). 

Strategi 
Penelitian 
Kualitatif 



Prosedur Penelitian kualitatif  

Tahap 
deskripsi 

atau tahap 
orientasi 

Tahap reduksi. 
Pada tahap ini, 

peneliti mereduksi 
segala informasi 
yang diperoleh 

pada tahap 
pertama untuk 
memfokuskan 
pada masalah 

tertentu 

Tahap seleksi.  

Pada tahap ini, peneliti 
menguraikan fokus yang 
telah ditetapkan menjadi 

lebih rinci kemudian 
melakukan analisis 
secara mendalam 

tentang fokus masalah. 
Hasilnya adalah tema 

yang dikonstruksi 
berdasarkan data yang 

diperoleh menjadi suatu 
pengetahuan, hipotesis, 

bahkan teori baru.seleksi 

Pembatasan masalah  

Penetapan fokus penelitian  

 Pengumpulan data  

Pengolahan dan pemaknaan data  

Pemunculan teori  

Pelaporan hasil penelitian  

Mengidentifikasi masalah  









KUASAI EMPAT LIMA HAL INI 



Pertimbangan Sumber 

Pustaka 

INFORMASI DARI BUKU YANG UP TO DATE 

HASIL PENELITIAN DARI JURNAL  TERBARU, DAN 

SKALANYA LEBIH DARI 50% 

PERHATIKAN DALAM CARA  PENGUTIPAN 

PENULISAN RUJUKANNYA  KONSISTEN , MISAL 

MENDELEY,  ENDNOTE, ZOTERO, REFERENCE 

MANAGER 

PERHATIKAN DALAM CARA  PENGUTIPAN 

KEAKURATAN SUMBER, UPAYAKAN  DARI 

SUMBER PRIMER 





New Mind Set 
Mampu dan Mau 

Aku yakin aku bisa, maka aku kerjakan 
Skripsi tidak sulit 

Tidak Menyerah semua bisa dilewati 

Tidak mencemaskan yang belum pasti 

Aku optimis, aku semangat, Allah yang 
akan menuntunku 

Motivasi 



Bayangkan Anda 
Akan Wisuda, Maka 
tersenyumlah, 
angkatlah kepala, 
kepalkan tangan dan 
gelorakan semangat 
Juang Aku Bisa.  



Terimakasih 
Semoga Bermanfaat 


