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ABSTRAK
Banyaknya mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan dalam menulis
karya tulis ilmiah, sehingga mahasiswa tingkat akhir banyak yang mengalami
kesulitan, bagaimana harus menulis karya ilmiah atau skripsi. Kesulitan-kesulitan
tersebut pada akhirnya akan membuat stres, rendah diri, prustasi, kehilangan
motivasi, menunda penyusunan skripsi dan bahkan ada yang memutuskan untuk
tidak menyelesaikan skripsinya. Mengingat skripsi adalah tahap yang
menentukan dalam mencapai gelar akademik, maka hal ini sangat merugikan bagi
mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengadakan wawancara dengan 5
orang mahasiswa, sebagai studi pendahuluan.
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas penelitian dan
membahas skripsi penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang menyebabkan
kesulitan mahasiswa terhadap penulisan karya ilmiah (studi mahasiswa jurusan
tarbiyah prodi PAI semester VIII tahun 2014 pada STAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa). Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi rumusan masalahnya
adalah:Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa kesulitan terhadap
penulisan karya ilmiah dan cara mengatasi kesulitan mahasiswa terhadap
penulisan karya tulis ilmiah. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan mahasiswa kesulitan terhadap penulisan karya ilmiah dan untuk
mengetahui cara mengatasi kesulitan mahasiswa terhadap penulisan karya tulis
ilmiah.
Adapun Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tergolong ke dalam jenis
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan teknik
pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan gambaran bahwa pada
kesulitan mahasiswa terhadap penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi). Mahasiswa
Prodi PAI Semester VIII Unit 1, 2, 3, dan 4 pada STAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa. Masih banyak mahasiswa yang kesulitan terhadap penulisan karya tulis
ilmiah (Skripsi).
Hal ini dilihat dari beberapa kesulitan yang menyebabkan mahasiswa
kesulitan terhadap penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi). Adapun kesulitan
mahasiswa terhadap karya tulis ilmiah (Skripsi) diantaranya adalah sebagai
berikut:Kesulitan mengidentifikasi masalah, Kesulitan membuat latar belakang
masalah, Kesulitan pada penulisan karya tulis ilmiah, dan Kesulitan menuangkan
ide-ide kedalam bahasa ilmiah dan cara mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh
mahasiswa adalah dengan banyak (membaca buku-buku, membuka situs internet,
jurnal, dan artikel yang berkenaan dengan toeri dan metodologi), berdiskusi
dengan teman, serta berkonsultasi dengan dosen metodologi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang telah diakui dalam bidang
pengetahuan, teknologi dan seni, yang telah disesuaikan dengan tata cara ilmiah
dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati oleh suatu lembaga
pendidikan tinggi. Dalam penulisan karya ilmiah seorang akademik pada suatu
perguruan tinggi dapat memberikan informasi baru, gagasan, kajian dan hasil
penelitian.1 Dalam menulis karya ilmiah seorang mahasiswa dihadapkan dengan
berbagai ilmu dan kemampuan menulis secara sistematis. Untuk menghasilkan
karya tulis sebagaimana dimaksud maka mahasiswa harus menguasai ilmu yang
berkaitan dengan metodologi penelitian.
Dalam rangka penyelesaian program pendidikan srata satu (S.1) disetiap
perguruan tinggi, mahasiswa diwajibkan menulis karya ilmiah sebagai sebuah
tugas akhir yang telah ditetapkan dalam kurikulum, dimana karya ilmiah tersebut
disebut skripsi. 2
Dalam menulis skripsi, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan
metodologi penelitian, dimana metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara saksama untuk menapai suatu tujuan. Sedangkan
penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan

1

Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Jakarta: Predana
Media, 2005), hal. 1
2

Buku PanduanSeminar Proposal Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. (Langsa, 2010), hal. 1

1

2

menganalisis sampai

menyusun sebuah laporan3. Maka dapat disimpulkan

pengertian metodologi penelitian adalah ilmu yang memerlukan cara dalam
penyelesaian agar mencapai pemahaman.
Sebelum melakukan penelitian, seseorang harus menemukan masalah atau
permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan ada jika adanya kesenjangan (gap)
antara das sollen dan das sain, yakni ada perbedaan antara apa yang ada diteori
dengan apa yang ada dalam kenyataan4. Permasalahan harus berhubungan dengan
bidang kependidikan sesuai dengan program studi yang diikuti mahasiswa,
permasalahan harus menarik sehingga layak untuk diteliti, memiliki manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, permasalahan yang diteliti tersebut baru (up to
date) dan belum pernah diteliti, permasalahan yang diteliti tidak memberatkan
peneliti sehingga dapat diselesaikan dan disusun dalam sebuah skripsi, dan
selanjutnya permasalah yang diteliti tidak melanggar kode etika ilmu pengetahuan
sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam aspek sosial keagamaan dan
sosial kemasyarakatan. 5
Dalam sebuah penelitian rancangan penelitian harus dipersiapkan oleh
mahasiswa, setelah itu diajukan kepada perguruan tinggi guna mendapatkan
pengesahan. Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot
Kala Langsa telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk pengajuan proposal
baik persyaratan, ruang lingkup masalahnya maupun kelengkapan administrasi.6

3

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,Metodologi Penelitian, cet. Ke-8. (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2007), hal. 1
4
AbdurrahmatFathoni, Metodologi Penelitian& Teknik Penyusunan Skripsi.(Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2006), hal. 11
5
Buku Panduan, Seminar Proposal,…. hal. 3-4
6
Ibid, hal.1

3

Namun, banyaknya mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan dalam
menulis skripsi, sehingga mahasiswa tingkat akhir banyak yang mengalami

kesulitan, bagaimana harus menulis karya ilmiah atau skripsi. Kesulitan-kesulitan
tersebut pada akhirnya akan membuat stres, rendah diri, prustasi, kehilangan
motivasi, menunda penyusunan skripsi dan bahkan ada yang memutuskan untuk
tidak menyelesaikan skripsinya. Mengingat skripsi adalah

tahap yang

menentukan dalam mencapai gelar akademik, maka hal ini sangat merugikan bagi
mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengadakan wawancara dengan 5
orang mahasiswa, sebagai data awal.
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas penelitian dan
membahas skripsi penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Menyebabkan
Kesulitan Mahasiswa Terhadap Penulisan Karya Ilmiah (Studi Mahasiswa
Jurusan Tarbiyah

Prodi PAI Semester VIII Tahun 2014 Pada STAIN

Zawiyah Cot Kala Langsa).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalahnya
adalah:
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa kesulitan
terhadap penulisan skripsi?
2. Bagaimana cara mahasiswa mengatasi kesulitan terhadap penulisan
skripsi?

4

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk

mengetahui faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan

mahasiswa kesulitan terhadap penulisan skripsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa mengatasi kesulitan
terhadap penulisan skripsi.
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Prodi PAI yang
kesulitan dalam menemukan masalah penelitian dan sebagai bahan evaluasi
sekaligus sebagai masukan secara positif terhadap dosen-dosen yang mengajar
mata kuliah penulisan karya ilmiah dan bimbingan skripsi serta bermanfaat bagi
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, meluluskan mahasiswa yang memiliki
kompetensi.
b. Manfaat praktik
Menambah wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
mahasiswa kesulitan menemukan masalah penelitian.

E. Penjelasan Istilah
Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang istilah-istilah yang
terdapat dalam proposal penelitian ini, maka peneliti perlu terlebih dahulu
menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya.
Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

5

1.

Kesulitan adalah susah dicari. Banyak mahasiswa tingkat akhir yang
mengalami kesulitan bagaimana harus menulis tulisannya dalam bentuk
karya ilmiah atau skripsi.7

2. Mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi.8
3. Karya adalah bersifat ilmu.9
4. Ilmiah adalah hasil ciptaan. Jadi yang dimaksud dengan Karya
ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil
penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau
sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang
dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. 10

7

Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pustaka Amani), hal 468
https://www.academia.edu/4631795/Peran_dan_Fungsi_Mahasiswa, diakses 02
September 2014, Jam 10:52 AM
9
Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia…, hal 165
10
http://id.wikipedia.org/wiki/Karya_ilmiah, diakses 02 September 2014, Jam 10:39 AM
8

