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ABSTRACT

research comes from fact that the duration student study in
Psychology Education and Guidance Counseling Department at State University of
Yogyakarta is above 5 years. This condition caused of long duration process to
anange the skripsi. Group guidance can become solution alternative because
student can make community learn with, each other monitoring, each other
evaluating, each other sharing, and also each other supporting to finish skripsi
which is compiling.
This research is class action research conducted by cyclic pursuant based of
Kemmis and of Taggart concepts covering planning, applying, evaluation and
monitoring, and also reflection phase. As for research subject are 35 students of
Psychology Education and Guidance Counseling Department at State University of
Yogyakarta which are compiling skripsi. Technique data collecting through
observation, enquette, and interview to subjects. Gathered data analyzed with
reflective and evaluative analysis processed by descriptively analytical.
Research result indicate that conducted action in the form of guidance learn
group can quicken the solving of student skripsi. Effectiveness seen from
improvement of understanding student to skripsi, make-up of student motivation
and enthusiasm to do skripsi, and also the make-up of student behavioral intensity
to finish their skripsi.

Keyword : Guidance learn group, Acceleration of solving scription,
PENDAHULUAN
Berdasarkan penelitian Farozin dkk (2006), dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir
derajat kecenderungan waktu penyelesaian
mahasiswa BK PPB
tidak menentu. Salah satu hambatan yang dirasakan mahasiswa adalah lamanya
proses penyelesaian skripsi (Sukarti, 1982;
Farozin dkk 2006).
Skripsi yang seharusnya selesai maksimal
I semester temyata bisa
memakan waktu sampai satu tahun bahkan lebih. Berbagai upaya perlu dilakukan

agat mahasiswa bisa melakukan percepatan penyelesaian skripsi dengan waktu
sesingkat mungkin (Prodi BK, 2003).
Skripsi merupakan karya ilmiah yang harus ditulis mahasiswa Sl untuk bisa
lulus dari perguruan tinggi dan meraih gelar kesarjanaannya. Dapat dikatakan

skripsi merupakan mahakarya seorang calon sarjana setelah menggeluti
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4

tahun. Tidak heran ada mahasiswa yang
tertantang karena menanti saat untuk membuktikan dirinya tetapi ada mahasiswa
yang merasa terancam karena merasa tidak mampu melewati tugas yang
dirasakan
berat tersebut.
Pelaksanaan skripsi sebenarnya tidak dengan serta merta, mahasiswa
harus
menempuh beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
Selain

itu

biasanya mahasiswa menempuh

KKN terlebih dahulu sebelum mengambil
skripsi. Seharusnya mahasiswa bisa mempersiapkan dirinya sejak dini secara
mental maupun materi skripsi sendiri sejak awal. Tetapi rupanya tidak semua
mahasiswa mampu melakukan antisipasi seperti idealnya sehingga ada
mahasiswa
yang menempuh jalur cepat dan instan.
Bimbingan belajar merupakan salah satu upaya yang dilakukan supaya
siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik. Dalam bimbingan belajar diharapkan
siswa bisa melakukan penyesuaian yang baik dalam situasi belajar seoptimal
mungkin sesuai potensi, bakat dan kemampuan yang ada pada dirinya. Tujuan

bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa agar mendapat
penyesuaian yang baik dalam situasi belajar sehingga setiap murid
dapat belajar
dengan effisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai
perkembangan yang optimal. Secara khusus tujuan bimbingan belajar (Ahmadi
dan
Supriyono, i991) adalah : l) mencari cara belajar yang efisien dan efektif
, 2)
menunjukkan aara-cara mempelajari dan menggunakan buku, 3) memberikan
informasi (saran atau petunjuk) bagi yang memanfaatkan pustak4 4) menunjukkan

cara menghadapi kesulitan dalam studi atau pelajaran tertentq 5)
menentukan
pembagian waktu dan perencanaanjadwal belajar. Jadi dapat
dikatakan bahwa
la,vanan bimbingan Bimbingan belajar tidak hanya dilakukan
pada siswa yang
mengalami hambatan tetapi juga bisa dilakukan untuk mempercepat
proses
penguasaan pengetahuan

be laj

ar atau ketrampilan.

Bimbingan belajar dapat dilakukan secara individual maupun

secara

kelompok. Beberapa keuntungan yang diperoleh melalui belajar
kelompok menurut
Gbbs (1995) adalah : 1) menggunakan anggota kelompok sebagai sumber
belajar,
l-t belajar untuk mengevaluasi hasil kerja diri sendiri dan pekerjaan orang lain

tmberi dan menerima umpan barik), 3) berbagi pengalaman, metode belajar, ide
fu perhatian, 4) mengekspresikan ide, mendiskusikan, mengembangkan dan
mguji dalam kelompok, 5) mengembangkan ketrampilan negosiasi, 6) emberi
'ritr 6ga.rima dukungan sosial, 7) memberikan sinergi dan semangat yang lebih
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besar daripada kontribusi yang dihasilkan secara perorangan

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa bimbingan belajar secara
kelompok memfasilitasi lingkungan yang mendukung proses belajar tanpa
menghilangkan gaya belajar individual anggota kelompoknya bahkan keragaman

individu menjadi kekayaan bagi kelompok dan anggotanya. Berdasarkan masalah
yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai
berikut: "Bagaimanakah efektifitas metode BIMBEK (Bimbingan Belajar
Kelompok) untuk meningkatkan percepatan penyelesaian skripsi pada mahasiswa
mahasiswa BK/PPB di FIP LINY? ".

METODE PENELITIAN
Penelitian

ini adalah penelitian tindakan (action research) yang dirancang

dalam bentuk siklus. Berdasarkan konsep Kemmis dan Taggart, satu siklus berisi

kegiatan: 1) perencanaan, 2) implementasi, 3) monitoring, dan 4) evaluasi dan

refleksi. Waktu penelitian berlangsung selama 6 bulan dimulai bulan Juni dan
berakhir bulan November. Subjek penelitian adalah 35 mahasiswa jurusan
Bimbingan dan Konseling (BK) program studi Psikologi Pendidikan dan
Bimbingan (PPB) pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri
Yo gyakarta yang sedang menyelesaikan skripsinya.

Bimbingan belajar kelompok dengan fokus pada percepatan penyelesaian

skripsi ini dirancang dalam bentuk kegiatan diskusi kelompok. Masing-masing
siklus mempunyai kegiatan inti yaitu: 1) ceramah atau penjelasan global dari
dosen mengenai skripsi dan diskusi mengenai segala hal yang menyangkut skripsi.
2) diskusi kelompok berupa presentasi rancangan atau membahas kemajuan skripsi
secara individual dan tanya jarvab, berbagi masalah mengenai hambatan yang

ditemukan dalam penyelesaian skripsi yang dilakukan dalam kelompok kecil.
Berbagai kegiatan dapat ditambahkan bila diperlukan oleh para anggota BIMBEK.
Seluruh data akan diolah secara deslaiptif analitik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian tindakan untuk percepatan penyelesaian skripsi mahasiswa
dilakukan dengan tiga siklus. Data yang dianalisis dikumpulkan pada mahasiswa
yang sedang menyusun skripsi, secara lengkap data penelitian tindakan ini terdiri
dari

:
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1. Data Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa BK FIP LINY yang berjumlah 35
mahasisrva. Dilihat dari angkatan dan jenis kelamin dapat disajikan dengan tabel

berikut:

Tabel 23.
Deskripsi Peserta BIMBEK ditinjau dari Angkatan dan Jerris Kelamin

2.Data Skripsi yang Dikerjakan Subjek Penelitian
Dari fbrmulir yang diisi pada pertemuan awal dapat diketahui bahwa
semua peserta memulai skripsi dengan start awal yang tidak sama. Adapun data
skripsi yang berhasil diidentifikasi dapat diketahui pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel24.
Data Skripsi mahasiswa Sebelum Mengikuti BIMBEK

Kuantitatif
Kualitatif

Tabei 24 di atas rnenunjukkan bahwa jenis penelitian yang dipilih
mahasiswa dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu kuantitatif yaitu berupa
penelitian survai dan eksperimen, penelitian kualitatif yaitu berupa studi kasus,,
penelitian pengetnbangan berupa pernbuatan modul atau evaluasi modul yang
sudah ada dan penelitian tindakan kelas. Baseline atau tahapan skripsi yang sedang

dikerjakan juga beragam seperti data belikut ini:
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Tabel 25.
Baseline Skripsi
IJaseline (tahap skripsi yang sedang dikerjahan sebelum

BIMBEK)
a. Meng4iukan Judr,rl
b. Ivlenyr-rsun Propoq?1
c. Bab I-Iil
d. Menyusun Instrumgn
d. Ambil Data
e. Bab IV-V

ikut

Jumlah
6
16

6
2
2

)a

Baseline atau start awal yang telah dilakukan mahasisu'a sebelum
mengikuti BL\4BEK sebagian besar adalah menyusun proposal.
3. Permasalahan yang dihadapi Mahasiswa dalam perryusunan skripsi

Beberapa pelmasaiahan mahasiswa diungkap dalam beberapa perternuan
kelompok, yaitu: kurang memahami strategi penyusunan skripsi, kesulitan clalam
mengatur waktu, kesulitan mengkondisikan diri dan meyakinkan diri bahwa skripsi
penting, kesibukan pada aktivitas non skripsi, kesulitan referensi, kesulitan dalam
teknis penyusunan skripsi, kurang memahami kemauan closen pembimbing, krrang

motivasi, mudah putus asa, rasa takut ketika rnengawali penulisan skripsi, nilai
banyak yang belum keluar, perbedaan persepsi yang tajam antara mahasiswa
dengan dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi, rasa segan pada closen
pembimbingan, dan malas karena tidak ada teman.

4.

Pernahaman Awal Mahasiswa peserta BIMBEI( tentang skripsi
Berdasarkan data pengukuran arval sebeiamu dilakukan penelitian dapat
diketahui pemahaman mahasiswa sebelum mengikuti BIN,IBEK. Data menunjukkan
bahwa pada semua nrahasiswa yang akan mengikuti BIMBEK yaitu 35 orang,
belum memahatni skripsi secara keseluruhan. Jika dirinci lebih lanjut, terdapat g5,7
oZ mahasiswa

yang tidak memahami seluk beluk

penyusunan skripsi dan 14 %

kurang paham. Kondisi pemahaman awal mahasiswa peserta BMBEK tentang
penyusunan skripsi clapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 26.
Pemahaman Mahasiswa Dalam Menyusun shripsi sebelum BIMBEK

1,

2.
3.

4.
5.
6

7
8

9

l0
t1

t2

Filosofi skripsi
Makna iudul
Isi dari bab i" ii.

11

35

24

11

1A

1l

35
35

24

iii

Metode penelitian
Menyusun daftar oustaka
Isi dari Bab IV
Isi dari Bab V
Penentuan metode, subyek
dan lokasi penelitian
Menuangkan gagasan
Alur piker
Tata Tulis
Keselarasan Isi skriosi

28

35

28
a^

JZ
34
34

J)
a

J
II

I

35
35
35

aJZ

J

J)

aa
JJ

2

35

34

I

aa
JJ

2

35
35

Setelah dieksplorasi lebih lanjut dalam wawancara tenrngkap bahwa sebelum
mengikuti BIMBEK, pemahaman mahasiswa mengenai skripsi bersifat parsial,

tidak utuh dan hanya terbatas pada apa yang sedang digarap. Mahasiswa umunrnya
mengerjakan skripsi tanpa memahami makna dan metodologimya secara utuh.
Akibatnya yang terjadi adalah mahasiswa mengerjakan skripsi hanya berpedoman
pada skripsi yang sudah ada dan meniru model pengerjaannya. Bahkan, seringkali
mahasiswa tanpa kontrol meniru model pengerjaan dari skripsi lain yang
sesungguhnya kurang tepat untuk diterapkan di skripsinya.

5. Motivasi dan Minat Mahasiswa Mengerjakan Skripsi sebelum BIMBEK
Ditinjau dari minatnya dan motivasinya, sebelum mengikuti BIMBEK ada
kecenderungan minat dan motivasi mahasiswa mengerjakan skripsi cukup rendah.

Tabel27.
Motivasi dan Minat Mahasiswa Menyelesaikan Skripsi Sebelum BIMBEK

Menyediakan waktu luang untuk

Berupaya untuk
bila
aml

bantuan
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di

atas menunjukkan bahwa 5r,40 a/o mahasiswa tidak
bersemangat mengerjakan skripsi, 3r,4 % mahasiswa menganggap biasa saja, dan
17,10 % mahasiswa menyatakan cukup bersemangat dan antusias dalam
Data tersebut

mengerjakan skripsinya. Dari diskusi kelompok juga terungkap beberapa rendahnya
motivasi ini. Antara lain merasa harus mengerjakan sendiri, bertanggungfawab

sendiri, serta tidak ada teman untuk saling berbagi dalam proses penyelesaian
skripsinya.
6.

Perilaku Mahasiswa untuk Mempercepat penyelesaian skripsi
Ditinjau dari perilakunya, sebelum mengikuti BIMBEK ada kecendelrngan

perilaku mahasiswa untuk mempercepat skripsi cukup rendah,

Tabel 28.

Perilaku mahasiswa untuk Mempercepat Skripsi Sebelum BTMBEK
-{J,
1

Mencari referensi
Berkonsultasi dg pembimbing I

2l

9

5

24

6

5

21

8

6

II

2

dan

a

Berdiskusi ds teman

J

l

Data di atas menunjukkan bahwa distribusi prosentase perilaku rrlahasiswa
untuk mempercepat skripsi sebelum BIMBEK cukup rendah. Umumnya atau
sekitar 62,90 0Z mahasiswa melakukan aktivitas berkaitan skripsi hanya I kali
seminggu, selebihnya hanya ada 27,90 %o mahasiswa yang melakukan aktivitas
berkaitan skripsi 2 kali seminggu, dan 15,20 oh mahasiswa yang ke kampus untuk
melakukan aktivitas berkaitan skripsi lebih dari 2 kari seminggu.

SIKLUS 1
1. Perencanaan Siklus 1
Pada siklus 1 ini direncanakan kegiatan meliputi pembentukan komunitas
belajar bersama, membuat kontrak belajar, monitoring antar angg ota dalam peer
dan mengevaluasi hambatan yang dihadapi dan berupaya mencari solusi.

2. Implernentasi atau Tindakan Siklus I
Aktivitas dalam pertemuan pertemuan awal ini adalah: brainstorming,
penjelasan BIMBEK, identifikasi masalah, pembagian kelompok belajar, pengisian
kontrak belajar oleh peserta, serta kesepakatan bersama mengenai penjadwalan
kegiatan. Hasil brainstorming terhadap peserta menunjukkan bahwa harapan
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mereka mengikuti BIMBEK adalah : untuk mendapatkan motiva si, sharing,
bantuan dalam pencarian literatur pendukung skripsi, pendampingan dan bantuan
alternatif solusi atas problematika penyusunan skripsi, dukungan d,ari peer dalam
penyusunan skripsi, bantuan agar dosen pembimbing tidak mempersulit skripsi,
pengkondisian untuk serius mengerjakan skripsi, bantuan informasi mengenai
manajemen waktu, pelurusan terhadap berbagai perbedaan persepsi dalam
penyusunan skripsi, bantuan dalam percepatan skripsi, bimbingan sebelum majtr ke
pembimbing, monitoring berkala penyusunan skripsi, mendapatkan judul skripsi,
dan rvahana belajar bersama mengenai penyusunan skripsi.

Kemudian peserta dikelompokkan berdasarkan metode penelitiannya.
Peserta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok
A beranggotakan peserta BIMBEK yang metodologi penelitiannya kualitatif dan
penelitian tindakan' Kelompok B beranggotakan peserta yang penelitian kuantitatif

atau penelitian

pengembangan,. Masing-masing kelompok membentuk
penanggung jawab kelompok yang meliputi meliputi ketua, sekretaris,
dan
bendahara atau seksi lain. Setelah pembentukan kelompok, dilakukan pertemuan
setiap kelompok.

Beberapa permasalahan mahasiswa diungkap dalam beberapa pertemuan
kelompok kecil dan secara bersama-sama diupayakan pemecahannya baik melalui
kelompok maupun secara individual bersama dengan peneliti sebagai fasilitator.
Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut
a. Kurangnya motivasi internal

:

Pemecahan yang disepakati dalam kelompok adalah menjaga kornitmen, saling

mengingatkan antar teman dan adanya pertemuan kelompok kecil sekali
seminggu.

b.

Segan Terhadap Dosen Pembimbing

Pemecahan yang ditawarkan dalam kelompok adalah membangun persepsi

positif dan berusaha menyelami cara berpikir dosen rersebut. peneliti
memberitahukan apa yang sebenarn)'a diinginkan oleh dosen pembimbing dan

menunjukkan beberapa kelemahan )'ang ada pada skripsi. Selanjutnya
mahasiswa diminta menyiapkan strategi unruk bisa menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan dosen.

c.

Mahasiswa yang menyusun skripsi kr.uang bisa membagi waktu

Pemecahan

yang disepakati adalah komitmen kelompok

turtuk
menolnorsatukan skripsi sehingga bisa mempercepat masa studi, Mahasiswa
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diminta mengurangi jadwal kerja dan harus menyediakan waktu yang lebih

banl'ak untuk ke kampus guna menemui dosen pembimbing mencari
referensi dan berdiskusi dengan teman-temannya.

d.

Sukar Menuangkan Ide dan Tidak rahu cara Menyusun skripsi

Kesulitan ini dialami oleh semua mahasiswa peserta BIMBEI( Mereka
mengalami hambatan untuk menuliskan kalimat-kalimat mereka sendiri
sehingga mengamhil jalan pintas dengan mengetikkan semua kalimat yzurg ada

di buku dan disusun-susun supaya menjadi kesatuan. Hal ini menyebabkan
skripsi tidak mencerminkan isi pikiran mahasiswa. Balrkan secara ekstrim,
beberapa proposal ternyata hanya berisi kutipan kalimat orang lain yang belurn
diolah secara matang sehingga tidak terjadi kesinambungan isi tulisan antara

satu dengan

lainnya. Solusi yang dicoba untuk diterapkan adalah

clilakukan

konsultasi individual antara mahasiswa dengan peneliti sebagai fasilitator
untuk berdiskusi mengenai letak kesalahan yang dilakrikan dan bagaimana
memperbaikinya.

e. Nilai masilt banyak yang belum keiuar
Pemecahannya adalah dengan meminta mahasisrva nntuk nrembereskan
dokumen aclministrasi perkuliaharulya dan segera mengrrus nilai-niiai yang
belum keluar. Bagi mahasiswa yang berlarut-lalut nilainya kosong diminta
untttk segera mengambil mata kuliah tersebut, agar: bisa mendapat nilai banr.
Belum selesai teori
Pemecahan yang disepakati dalarn kelompok aclalah nrahasisvya segera
n1(xyr)lerjail,:ir1 teorinya deur mengambil beberapa mata kuliah untuk
memperbaiki nilai yang dianggap kurang memuaskan.
o

Tidak punya dala dan fasilitas
Pemecahan yang disepakati

kelompok adalah dengan mengefisienkan

dan

memproduktifkan waktu serta berusaha untuk berbagi fasilitas. Scbagai contoh
untuk menghemat btaya transportasi maka mahasiswa ke kampus suclah
mempunyai jadwal yang tepat secara maksimal rnulai dari pagi sampai
sore
dengan tujuan yangjelas. Sebelum berkonsultasi dengan dosen terlebih
dahulu
membuat

janji supaya tidak kecele karena

dosen tidak ada

di tempat atau

menunggu terlalu lama dengan sia-sia.
h. Referensi

Pemecaha' daiarn kelompok adalah dengan melaporkan ke tingkat jurusan
untuk mempercepat seleksi skripsi di tingkat.jurusan sehingga mahasiswa bisa

Jurnal Penelitian llmu Pendidikan, Volunte 02, Nomor 2,

mber 2009

r35

mendapatkan referensi penelitian yang terdahulu dan sudah up to date. Selain itu

mahasiswa diminta untuk mencari di berbagai perpustakaan misalnya di
Lembaga Penelitian LINY, perpustakaan pusat Universitas Sanata Dharma,

Fakultas Psikologi

uGM. Pusat

Pengkajian Kependudukan

UGM

dan

sebagainya.

i.

Kesulitan mencari lokasi dan responden penelitian
Pemecahannya adalah dengan berbagi

info dengan teman-teman dan ternyata

didapatkan banyak informasi yang memadai mengenai lokasi dan responden
penelitian.
3. Monitoring dan Evaluasi Siklus

I

Monitoring setiap kegiatan dilakukan dalam bentuk observasi, diskusi
kelompok terarah untuk memantau perkembangan kemajuan penyelesaian
skripsi,dan interpretasi terhadap blangko isian dan pantauan kemajuan skripsi yang
diisi oleh subjek penelitian.

rinci efektivitas tindakanpada siklus I adalah sebagai berikut:
a. Efek Tindakan Siklus I Terhadap Skripsi Mahasiswa
Secara

Setelah diberikan tindakan pada siklus 1 ternyata ada kemajuan pemahaman

materi skripsi yang dicapai mahasiswa peserta BIMBEK. Data menunjukkan bahwa
setelah ada tindakan pada siklus
a) pemahaman terhadap sklipsi -49,1 %

l:

mahasiswa memahami skripsi, 41,7

o

kurang paham, dan 9,1

o/o

mahasiswa tidak
paham seluk beluk penyusunan skripsi; b) motivasi mengerjakan skripsi -76,2 yo
mahasiswa yang sangat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi,20 oh biasa saja,
dan 3,8 oh tidak bersemangat; c) perilaku mengerjakan skripsi - 45,70 o/o mahasiswa
yang menunjukkan intensitas perilaku yang tinggi untuk menyelesaikan skripsi,
32,4 oh sedang, dan 27,9

rcndah. Data menunjukkan bahwa 93,50 o/o mahasiswa
setuju terhadap kegiatan BIMBEK untuk percepatan skripsi, 6,s yo biasa saja, dan
%o

tidak ada mahasiswa yang tidak setuju dengan diadakannya BIMBEK untuk
percepatan skripsi.

Berdasarkan eksplorasi lebih lanjut melalui wawancara dan diskusi
kelompok, terungkap bahwa adanya BIMBEK menjadikan para peserta memiliki
perasaan senasib sepenanggutrgffi, saling menguatkan, serta saling membantu
sehingga menumbuhkan minat dan motivasi untuk segera menyelesaikan

skipsinya.
Berdasarkan- diskusi kelompok terarah, mahasiswa menyatakan cukup
terbantu khususnya dalam hal peningkatan motivasi mengerjakan skripsi. A6a
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semangat, dan pada akhirnya setiap pertemuan selalu mengalami kemajuan. Selain

itu,

karena ada perasaan tidak enak peserta BIMBEK pada anggota kelompok yang

lain jika tidak menunjukkan perubahan apapun.

t.

Refleksi Siklus

1

Berdasarkan evaluasi dan refleksi siklus 1, penelitian tindakan ini
dilanjutkan pada permasalahan yang masih sering muncul berdasarkan

braistorming dan diskusi kelompok adalah masih adanya kesulitan anggora
BIMBEK untuk memahami detail penyusunan skripsi dan strateginya sejak awal
serta kurang memahami metodologi penelitian, terutama metodologi penelitian dari

skripsi yang dikerj akannya.

SIKLUS

2

1. Perencanaan Siklus 2

Berdasarkan evaluasi dan refleksi pada siklus 1 peneliti merencanakan
kegiatan untuk seluruh anggota BIMBEK dalam bentuk pelatihan Penyusunan
Skripsi untuk Percepatan Penyelesaian Skripsi.

2. Implementasi Siklus

2

Pada hari pertama

materi yang disampaikan adalah Strategi Penyiapan Diri
secara Psikologis dalam Penyusunan Skripsi disajikan oleh Ibu Kartika NF dan
Teknik Penulisan Skripsi yang disajikan oleh oleh Ibu Farida Harahap. Pada hari
ke-Zmateri yang disampaikan adalah metodologi dengan rincian :
a. Metode Penelitian pengembangan oleh Ibu Kartika Nur Fathiyah
b. Metode Penelitian Kuantitatif oleh Ibu Farida Agus S

c. Metode Penelitian Kualitatif oleh Ibu Farida Harahap
d. Metode Penelitian tindakan kelas oleh Ibu Siti Rohmah Nurhayati.
Masing-masing nara sumber juga menyediakan waktu yang banyak untuk
mengadakan sesi tanya jawab mengenai kesulitan yang dialami peserta. Selama dua

hari pelatihan tersebut diharapkan mahasiswa makin memahami metodologi
penelitian berdasarkan masing-masing pendekatannya,
3. Monitoring dan Evaluasi Siklus 2

Monitoring kegiatan dilakukan dengan cara melakukan observasi selama
kegiatan berlangsung, diskusi, dan pembagian blangko pemahaman materi tentang
skripsi dan metodologinya sebelum dan sesudah pelatihan.

