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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia di dunia pasti memiliki masalah, baik itu masalah besar 

maupun masalah kecil. Adakalanya seseorang dapat mengatasi masalah walaupun 

masalah itu berat dan ada juga seseorang yang lebih memilih untuk menghindar 

dari masalah tersebut walaupun masalah tersebut kecil. Maka seberapa berat 

penderitaan individu dalam mengalami masalah, tergantung kepada individu itu 

sendiri dalam menanggapi masalah yang dialami, karena masalah yang dialami 

setiap individu berbeda antara satu dan yang lainnya. Secara umum masalah 

memang mengganggu kehidupan. Masalah yang umum dan paling sering terjadi 

di Universitas adalah masalah pada mahasiswa tingkat akhir 
1
. 

Penelitian mengenai tingkat kecemasan yang pernah dilakukan pada 

mahasiswa tahun akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan 

Nasional (FKUPN) Jakarta, menunjukkan bahwa dari 81 mahasiswa yang menjadi 

responden, 22,2 % tidak cemas, 9,9% kecemasan ringan, kecemasan sedang 

51,9%, dan sebanyak 16% mengalami kecemasan berat 
2
. 

Mahasiswa tahun akhir banyak mengalami masalah ketika mengerjakan 

tugas akhir atau yang lebih dikenal dengan skripsi. Penyusunan skripsi adalah fase 

terakhir dalam mengemban pendidikan bagi mahasiswa. Skripsi disusun sebagai 

syarat kelulusan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan gelar sarjana sesuai 

dengan bidang yang ditekuni 
3
. 

Lama waktu penyelesaian skripsi idealnya adalah selambat-lambatnya dua 

semester. Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang 

menyelesaikan skripsi lewat dari waktu yang sudah ditentukan sehingga 

mahasiswa tersebut tidak dapat lulus tepat waktu. Oleh karena itu banyak 

mahasiswa yang memperpanjang masa studinya untuk menyelesaikan proses 

penyusunan skripsi 
4
. 

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, masa dan beban 

belajar penyelenggaraan program pendidikan di perguruan tinggi ialah paling 

lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 
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empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 

(seratus empat puluh empat) SKS (Sistem Kredit Semester) 
5
. 

Berdasarkan data dari bagian akademik Fakultas Kedokteran Unand, 

jumlah mahasiswa yang melaksanakan yudisium sarjana kedokteran sejak 2015 

sampai 2017 mengalami kenaikan. Yudisium I tahun 2015 yang diikuti oleh 

mahasiswa angkatan 2011 sebanyak 34 mahasiswa, yudisium I tahun 2016 yang 

diikuti oleh mahasiswa angkatan 2012 sebanyak 39 mahasiswa, dan yudisium I 

tahun 2017 yang diikuti oleh mahasiswa angkatan 2013 sebanyak 121 mahasiswa 

6
.  

Penelitian mengenai kesulitan menyelesaikan skripsi pernah dilakukan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Berdasarkan penelitian 

tersebut didapatkan bahwa faktor yang menghambat penyelesaian skripsi meliputi 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

bersumber dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, seperti motivasi dan kemampuan 

mahasiswa dalam menulis skripsi. Sedangkan faktor eksternal meliputi 

lingkungan, sistem pengelolaan skripsi oleh fakultas, dan dosen pembimbing 
3
. 

Mahasiswa semester tujuh di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 

merupakan mahasiswa yang sedang menjalani tahap pembuatan skripsi. Skripsi 

merupakan salah satu bentuk tugas keilmiahan yang tujuannya untuk 

mendapatkan gelar sarjana kedokteran dan melanjutkan tahap pendidikan 

selanjutnya, yakni tahap kepaniteraan klinik. Berdasarkan survei yang telah 

dilakukan pada 6 orang mahasiswa angkatan 2014 dalam bentuk wawancara  

mengenai proses penyelesaian skripsi, terdapat beberapa masalah yang muncul, di 

antaranya keterlambatan waktu mulai dalam pengerjaan skripsi, pergantian sistem 

yang membuat perubahan tiba-tiba pada nama-nama pembimbing, pembimbing 

yang sulit ditemui, jadwal semester tujuh yang cukup padat, Junior Clerkship 

yang pada siklus tertentu terlalu sibuk karena melebihi jadwal seharusnya dalam 

pelaksanaannya, judul skripsi yang belum jelas, dan hal lainnya yang 

mempengaruhi penyelesaian skripsi pada mahasiswa angkatan 2014. 

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian dan survei di atas penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyelesaian skripsi mahasiswa angkatan 2014 FK Unand. Maka penulis 
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mengajukan penelitian mengenai “analisis kualitatif faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyelesaian skripsi pada mahasiswa angkatan 2014 Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka didapatkan 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyelesaian skripsi pada mahasiswa angkatan 2014 Fakulas 

Kedokteran Unand ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyelesaian skripsi pada mahasiswa angkatan 2014 FK Unand. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan kemampuan analisis peneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian skripsi dan menambah 

pengalaman dalam melakukan penelitian dalam bidang ilmu kedokteran. 

1.4.2  Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Memberikan data ilmiah  mengenai analisis kualitatif faktor-faktor 

yang mempengaruhi  penyelesaian skripsi di fakultas kedokteran sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.  

1.4.3  Bagi Institusi dan Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan 

fakultas, Bagian Akademik (WD1), Bagian Kemahasiswaan (WD3), dan 

berbagai pihak yang terkait mengenai sistem dalam proses pelaksanaan 

skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir guna membantu dan memudahkan 

mahasiswa dalam mengerjakan skripsi agar banyak mahasiswa yang 

mengikuti yudisium pertama. 

1.4.4  Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat memberikan informasi pada mahasiswa 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian skripsi dan 

diharapkan dengan informasi yang disampaikan melalui penelitian ini 

mahasiswa dapat mengantisipasi sejak awal mengenai persiapan skripsi 
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agar  siap menghadapi perannya sebagai mahasiswa tahun akhir dan 

menyelesaikan skripsinya dengan baik sehingga proses pendidikan 

preklinik dapat berakhir tepat waktu. 




