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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul  Peran Team Pertimbangan Penulisan Skripsi: Benarkah 
Sudah Optimal? (Kajian Terhadap Mahasiswa Pendidikan Sejarah Semester 
Akhir) dilakukan dalam upaya untuk memperoleh gambaran empiris tentang 
peran TPPS sebagai ujung tombak keberhasilan dalam menyelesaikan karya 
ilmiah atau skripsi mahasiswa agar tepat waktu dan tetap berkualitas. Adapun 
masalah yang dikemukakan adalah mengapa mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Sejarah menduduki peringkat paling lama rata-rata masa studinya?  
Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk (1) 
mendeskripsikan kinerja TPPS selama ini meliputi prosedur tahapan penulisan 
skripsi. (2) menjelaskan berbagai fakta tentang upaya-upaya yang sudah 
dilakukan TPPS meliputi seminar proposal, kerjasama dengan para dosen 
pembimbing,; (3) memaparkan usaha mahasiswa dalam menyelesaikan karya 
ilmiahnya agar tepat waktu antara lain menyangkut proses bimbingan dan 
proses penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan  (1) memberikan 
masukan tentang kinerja TPPS selama ini dalam rangka meningkatkan kualitas 
karya ilmiah mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah, dan (2) meningkatkan 
profesionalisme dosen selaku pembimbing skripsi dalam membantu mahasiswa 
menyelesaikan karya ilmiahnya agar tepat waktu dan berkualitas. 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, menurut mahasiswa TPPS harus 
dibenahi untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dan kedisiplinan 
selama proses bimbingan. Semua mahasiswa menilai bahwa dosen pembimbing 
mereka mempunyai kemampuan dalam hal keilmuan dengan tema skripsi yang 
mereka ambil. Hal tersebut seudah tentu akan membantu mahasiswa dalam 
proses bimbingan selanjutnya karena dosen pembimbing sudah menguasi 
materi tersebut. TPPS dengan serius memilih doses pembimbing agar penelitian 
mahasiswa yang mereka bimbi8ng sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. 
Selain dari faktor TPPS maupun dosen pembimbing, faktor usaha internal yang 
dilakukan mahasiswa cukup penting dalam hal cepat tidaknya mereka 
menyelesaikan skripis tepat waktu. Salah satunya usaha mahasiswa tersebut 
adalah bimbingan yang intensif dengan dosen pembimbing. TPPS perlu 
menindaklanjuti sebagian kecil mahasiswa (27,3%) mahsiswa yang tidak 
segera melakukan bimbingan intensif setelah mereka seminar proposal. 

 
Kata kunci : Kajian Terhadap Mahasiswa Pendidikan Sejarah Semester Akhir 
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Pada setiap Jurusan/Program Studi terdapat bagian yang menangani 
masalah penulisan karya ilmiah mahasiswa disebut Tim Pertimbangan Penulisan 
Skripsi atau disingkat TPPS. Mahasiswa semester akhir pasti menjadi ”pasien” 
utama dari bagian yang segera bekerja membantu mereka melewati proses 
membuat skripsi. Dengan waktu/ jam dan cara yang berbeda TPPS  melakukan 
pekerjaannya membantu program jurusan mengentaskan para mahasiswa untuk 
segera lulus meninggalkan bangku kuliah, tidak hanya tepat waktu tetapi juga 
meningkatkan kualitas yang yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan indeks 
prestasi. 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) UPI 2006-2008 , yang 
menjelaskan kebijakan dan program terkait dengan bidang pendidikan adalah rata-
rata IPK lulusan minimal sebesar 3,15 (Diploma), 3,25 (S-1), 3,35 (S-2), dan 3,55 
(S-3) . Untuk rata-rata lama studi disebutkan: 5 semester (D-2 selama program 
masih ada), 7 semester (D-3), 9 semester (S-1), 5 Semester (S-2), dan 7 Semester 
(S-3). Berdasarkan ketentuan tersebut tampaknya bahwa lamanya masa studi masih 
harus diperjuangkan oleh Jurusan Pendidikan sejarah untuk mencapai waktu 4 
tahun 6 bulan, sedangkan rata-rata lulusan tahun 2007 pada jurusan ini adalah 6 
tahun 4 bulan. Salah satu yang akan dilihat adalah TPPS, meskipun bagian ini 
adalah bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan para lulusannya  
membutuhkan waktu studi lebih lama dibandingkan jurusan lain yang ada di FPIPS. 
IPK harus dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan secara bertahap, sedangkan 
masa studi betul-betul harus diperjuangkan seperti yang tertulis dalam renstra.  

Sebagai tenaga pengajar di Jurusan Pendidikan Sejarah tentunya sangat 
berkepentingan mendapat masukan mengenai salah satu aspek yang berkaitan  
dengan perkembangan  pendidikan di jurusan khususnya menyangkut penulisan 
karya ilmiah atau skripsi. Salah satu prasyarat mahasiswa menyelesaikan kuliah di 
perguruan tinggi termasuk dalam hal ini di Jurusan Pendidikan Sejarah adalah 
menulis karya ilmiah (skripsi) (Pedoman Akademik UPI tahun 2007/2008). Bukan 
lagi menjadi rahasia di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, bahwa pada 
jurusan yaitu Pendidikan Sejarah dikenal sebagai jurusan yang mahasiswanya 
paling lama menempuh studi yakni rata-rata 6 tahun 4 bulan, sedangkan yang 
paling cepat adalah Program Studi Manajemen yakni 4 tahun 5 bulan (Arsip Bagian 
Akademik FPIPS, 2007/2008). Sangat jauh berbeda yakni sekitar 13 bulan, dapat 
dikatakan bahwa seorang mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah lebih lama 2 
semester dalam menyelesaikan masa studinya dibandingksn mahasiswa jurusan 
Program Studi Manajemen. Perbedaan yang paling kecil adalah dengan Program 
Studi Pendidikan Ekonomi & Koperasi yang rata-rata mahasiswanya menempuh 
waktu berkisar 5 tahun 9 bulan, yang berarti masih ada selisih 7 bulan (1 semester) 
dibandingkan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah.   
 Melihat ketertinggalan dibandingkan dengan jurusan lain yang ada di 
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya mengenai lamanya masa 
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studi telah menjadikan perhatian segenap dosen di jurusan untuk bersama-sama 
mencari solusinya. Kurangan/ kelemahan ini bila dapat dikatakan seperti itu 
diantara jurusan yang ada di FPIPS, maka yang mendapat perhatian adalah Tim 
Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Jurusan Pendidikan Sejarah. Bagi para 
peneliti, TPPS dianggap sebagai salah satu ujung tombak yang perlu dikritisi dalam 
rangka percepatan masa studi yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan 
skripsi, disamping tentunya sekaligus diharapkan dapat meningkatan mutu lulusan. 
TPPS adalah komponen yang penting dalam mengkoordinir mahasiswa semester 
akhir yang sedang dan akan segera membuat skripsi agar dalam menyelesaikan 
studinya tidak jauh ketingalan dengan jurusan lain yang ada dilingkungan FPIPS 
ditahun-tahun mendatang.  

Banyak fakta yang dapat dilihat atas kinerja dan berbagai upaya yang 
dilakukan TPPS Jurusan Pendidikan Sejarah selama ini, meskipun memang harus 
dicermati lebih dalam lewat sebuah penelitian seperti ini. Masalah proses 
bimbingan sering dijadikan kambing hitam, mungkin ini masalah yang mudah bagi 
mahasiswa khususnya menyalahkan ketidakberesan penulisan skripsi,  karena 
sering terjadi dosen sangat tertib dan disiplin menyediakan waktu untuk bimbingan 
tetapi mahasiswanya justru jarang datang/ melakukan konsultasi atau sebaliknya. 
Tema yang relatif sulit, sumbernya sulit diperoleh bahkan faktor non akademik 
seperti cuti menikah atau cari biaya dulu untuk menyelesaikan kuliah, sakit dan 
sebagainya perlu diperhatikan dengan seksama. 
 Bertititk tolak dari kondisi di atas, masalah penelitian ini adalah  Mengapa 
mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah menduduki peringkat paling lama rata-rata 
masa studinya? Secara sederhana masalah tersebut dapat dibatasi dengan beberapa 
pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana kinerja TPPS dalam menangani masalah 
penyusunan karya ilmiah/ skripsi? Kedua, bagaimana upaya TPPS mendorong 
mahasiswa menyelesaikan skripsi tepat waktu/ secepatnya? Dan ketiga, bagaimana 
upaya yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan karya ilmiahnya? 
Dengan demikian, tujuan penelitian ini meliputi (1) mendeskripsikan kinerja TPPS 
selama ini meliputi prosedur tahapan penulisan skripsi; (2) menjelaskan berbagai 
fakta tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan TPPS meliputi seminar proposal, 
kerjasama dengan para dosen pembimbing; (3) memaparkan usaha mahasiswa 
dalam menyelesaikan karya ilmiahnya agar tepat waktu antara lain menyangkut 
proses bimbingan dan proses penelitian. Adapun penelitian ini diharapkan memberi 
sebagai berikut (1) memberikan masukan tentang kinerja TPPS selama ini dalam 
rangka membangun atau meningkatkan kualitas karya ilmiah mmahasiswa Jurusan 
Pendidikan Sejarah; (2) meningkatkan profesionalisme dosen selaku pembimbing 
skripsi dalam membantu mahasiswa menyelesaikan karya ilmiahnya agar tepat 
waktu dan berkualitas, tidak hanya sekedar didasarkan atas pertimbangan pemikiran 
teoretis semata, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan informasi empirik dari 
para mahasiswa yang langsung mengalami dan terlibat di dalamnya. 
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Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh 
Universitas Pendidikan Indonesia (2008)  bahwa, penyelesaian skripsi mahasiswa 
meliputi prosedur berikut. 
a. Persiapan meliputi (a) konsultasi dengan dosen yang memiliki keahlian sesuai 

dengan kajian yang diteliti; (b) menyusun  usulan rancangan penulisan skripsi 
yang memuat, antara lain,  hal-hal berikut (untuk penelitian sejarah) judul 
skripsi, latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, metode dan teknik penelitian, 
sistematika penulisan, serta agenda kegiatan; (c) mengajukan rancangan pada 
butir a di atas untuk mendapatkan pengesahan dari TPPS melalui seminar 
rancangan penelitian skripsi; (d) mendapat persetujuan nama-nama 
pembimbing melalui SK Dekan.  

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian dan Bimbingan 
Setelah SK diterbitkan, mahasiswa mulai melakukan penelitian dilanjutkan 
dengan proses penulisan, di bawah bimbingan dua  Dosen Pembimbing yang 
telah ditunjuk. Dalam melakukan penelitian, mahasiswa melaksanakannya 
dengan metodologi sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan 
historiografi. 

c. Tahap Penyelesaian Akhir 
Mahasiswa yang skripsinya telah dinyatakan layak oleh pembimbing dapat 
mengajukan ujian sidang kepada Ketua Jurusan. 

 
Salah satu fungsi TPPS adalah melayani mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian untuk skripsinya. Mahasiswa memandang TPPS sudah memberikan 
pelayanan yang baik pada mahasiswa dalam proses penyusunan karya ilmiah atau 
skripsi. Meskipun demikian, TPPS perlu untuk meningklatkan pelayanannya karena 
ada sebagian kecil mahasiswa yang menilai pelayanaan TPPS masih cukup dan 
kurang baik.  

Salah satu bentuk pelayanan TPPS adalah skripsi yang hendak dibuat 
mahasiswa harus melalui tahap konsultasi dan dkritisi terlebih dahulu oleh pihak 
TPPS. Dengan demikian diharapkan judu-judul yang akan dikembangkan menjadi 
proposal tersebut sudah sesuai dengan standar ilmiah yang ada setelah dikritisi oleh 
TPPS. Selain itu, proses konsultasi dan pengkritisian tersebut diharapkan dapat 
semakin membantu  amahsiswa dalam memerpluas pandangannya terhadp jdul 
skripsi yang hendak dibuat. 
TPPS telah berusaha mengefektifan dalam hal waktu termasuk jarak antara 
waktupengajuan judul dan pembuatan proposalyang lebih dari 2 minggu. Dengan 
demikian harus dicari sumber permaslahannya karena ketidakefesienan dalam hal 
waktu tersebut. Problem terbesar ada pada mahasiswa baik itu mengenai kinerja 
dan keseriusnnya atau mereka kesulitan sumber bacaan ketika akan membuat 
propsosal skripsi tersebut. 
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Waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa dari proposal sampai seminar 
skripsi 1-2 minggu (90 %). Dengan demikian, TPPS sudah berusaha membantu 
mahasiswa dalam memberikan pelayanan yang baik sehingga waktu yang 
diperlukannya tidak panjang. Meskipun demikian, ada beberapa mahasiswa yang 
membutuhkan waktu yang cukup lama (1 bulan) untuk menseminarkan proposal 
mereka. Hal tersebut perlu dilakukan penelalahan  kemabali factor penyebabnyas, 
apakah ada di tim TPPS atau di mahasiswa itu sendiri. 

Salah satu bentuk pelayanan lainnya yang dilakukan TPPS adalah 
diadakannya seminar proposalyang dihadiri oleh dosen pembimbing. Kehadiran 
dosen pembimbing turut beperan besar dalam membantu mahasiswa dalam 
penulisan skripsi berikutnya karena sudah mendapat arahan dan kritikan yang 
membangun dari dosen pembimbing maupun dosen yang lainnya. Hasil penelitian 
tersebut menunjukan kinerja yang sudah baik dari TPPS dalam 
mengkomunikasikan antara mahasiswa dengan calon pembimbingnya. Meskipun 
demikian dalam setiap seminar selalu saja ada mahasiswa yang pembikbingnya 
tidak datang atau hanya sebagai kecil yang datang.  

Ada beberpa langkah yang dilakukan TPS untuk mendorong mahasiswa 
dalam menyelesaikan skripasi tepat waktu, salah satunya adalah dengan 
mengadakan seminar yang serius. Seminar merupakan sesuatu yang sangat penting 
dalam membantu mahasiswa melanjutkan penelitiannya. Seminar yang tidak serius 
akan mengakibatkan hal-hal yang negatif pula pada proses penelitian mahasiswa 
selanjutnya. Namun, masih ada mahasiswa yang menilai proses seminar 
berlangsung biasa-biasa saja hal itu bisa disebabkan karena masukan-masukan dari 
dosen pembimbing yang tidak banyak membantu mahasiswa ataupun dari diri 
mahasiswa itu sndiri yang tidak serius selama pelaksanaan seminar. Meskupun 
demikian, TPPS perlu meningkatkan lagi kualitas dari seminar proposal skripsi agar 
mahssiswa lebih banyak mengambil manfaat lagi yang berguna bagi proses 
penelitian mereka selanjutnya 

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa kondisi yang harus dibenahi dari 
TPPS adalah dalam hal pelayanan dan kedisiplinan Dengan demikian pihak TTPS 
maupun dosen pembimbing perlu meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dan 
kedisiplinan selama proses bimbingan. Semua mahasiswa menilai bahwa dosen 
pembimbing mereka mempunyai kemampuan dalam hal keilmuan dengan tema 
skripsi yang mereka ambil. Hal tersebut seudah tentu akan membantu mahasiswa 
dalam proses bimbingan selanjutnya karena dosen pembimbing sudah menguasi 
materi tersebut. TPPS dengan serius memilih doses pembimbing agar penelitian 
mahasiswa yang mereka bimbi8ng sesuai dengan bidang yang mereka kuasi. 
 

Selain dari factor TPPS maupun dosen pembimbing, factor usaha internal 
yang dilkaukan mahasiswa cukup penting dalam hal cepat tidaknya mereka 
menyelesaikan skripis tepat waktu. Salah satunya usaha mahasiswa tersebut adalah 
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bimbingan yang intensif dengan dosen pembimbing. TPPS perlu menindaklanjuti 
sebagian kecil mahasiswa (27,3%) mahsiswa yang tidak segera melakukan 
bimbingan intensif setelah mereka seminar proposal. Jika dibiarkan, mahasiswa 
yang kesungguhannya kurang akan lebih membebani kerja dari TPPS dan 
menghambat mahsiswa lainnya yang akan melakukan penelitian serupa. Alasan 
mahasiswa segera melakukan bimbingan yang intensif adalah karena mereka ingin 
segera menyelesaikan studi mereka di S-1 dengan segera menyelesaikan skripsinya. 
Selain itu, ada juga mahasiswa yang memilki alas n karena mata kuliahnya sudah 
selesai dikontrak dan data skripsinya sudah banyak. 
Sebagian besar mahasiswa yang tidak segera melakukan bimbingan intensif 
disebabkan karena mereka sedang PLP di sekolah. Sebagian besar mahasiswa telah 
melakukan bimbingan dengan dosen secara teratur baik menyerahkan perbab, tiap 2 
bab, tiap 3 bab , atau menyerahkan secara keseluruhan Hal tersebut tergantung juga 
dari keinginan dari dosen pembimbing mereka masing-masing. 

Sebagian besar dosen cepat merespon naskah skripsi yang diserahkan 
mahasiswa. Dosen pembimbing sebagian besar telah memberikan masukan yang 
jelas dan tuntas mengenai skripsi mahasiswa. Dengan masukan yang jelas dan 
tuntas dari dosen pembimbng sudah seharusnya semakin memabantu mahsiswa 
untuk segera menyelesaikan penelitiannya. 

Dari hasil penelitian disebutkan bahwa sebagian besar mahasiswa 
menghadapi masalah dalam proses bimbingannya. Dengan demikian, TPPS perlu 
juga memonitor proses bimbingan mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, TPPS bisa 
dijadikan konsultan oleh mahasiswa jika terdapat masalah dalam proses 
bimbingannya. Masalah yang banyak dihadapi oleh mahasiswa selama melakukan 
penelitiannya adalah karena kesulitan dalam memperoleh sumber yang diperlukan 
sebagai data penelitian. Mahasiswa rata-rata membutuhkan waktu rata-rata 6 bulan 
untuk menyelesaikan skripsinya Ada juga yang mampu menyelesaikannya dalam 
waktu 3 bulan dan ada juga yang menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu 1 
tahun. Hal yang tak kalah penting adalah peran pembimbing yang seringkali 
mempengaruhi penyelesaian studi mahasiswa. Namun demikian, akhirnya 
informasi dari pembimbing,  cepat atau lambatnya penulisan skripsi, terpulang 
kepada mahasiswa masing-masing. Berdasarkan temuan tersebut, maka untuk 
perbaikan ke depan,  sebaiknya diperlukan suatu sinergitas bersama antara berbagai 
pihak, baik Jurusan, TPPS, Dosen Pembimbing, maupun mahasiswa agar tidak 
terkesan saling menyalahkan manakala terjadi kesalahpahaman. Di samping itu, 
karena seminar proposal bergantung kepada kesiapan mahasiswa, maka SK 
penunjukkan pembimbing juga harus disesuaikan dengan keputusan seminar 
proposal mahasiswa. 
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