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a. Efek Tindakan Siklus 2 terhadap Skripsi Mahasiswa

2:

Data menunjukkan bahwa setelah ada tindakan pada siklus
a)
pemahaman terhadap skripsi
5r,40 % mahasiswa memahami skripsi,37,50 yo
o%
kurang paham, dan 11
mahasiswa tidak paham seluk beluk penyusunan skripsi;

-

b) motivasi mengerjakan skripsi - 76,2 % mahasiswa yang sangat bersemangat
untuk menyelesaikan skripsi ,20 oA biasa saja, dan 3,8 % tidakbersemangat; c)
perilaku mengerjakan skripsi - 53,10 %o mahasiswa yang menunjukkan intensitas
perilaku yang tinggi untuk menyelesaikan skripsi,34,30 %o sedang, dan 12,6 yo
rendah.
4. Refleksi Siklus 2

Secara umum hasil kegiatan BIMBEK pada siklus

2 menunjukkan hasil

yang cukup baik. Akan tetapi mahasiswa umunnya masih menganggap ujian
skripsi sebagai momok. Oleh karena itu sebaiknya pada mahasiswa disarankan
mengadakan simulasi ujian peserta yang akan maju ujian dan disampaikan di depan

teman-teman kelompoknya.

oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk

memperbaiki tindakan pada siklus sebelumya di siklus 3.

SIKLUS 3

l. Perencanaan

Siklus 3

Direncanakan kegiatan sikus 3 berupa simulasi ujian skripsi yang dilakukan
dalam kelompok besar. Simulasi ujian skripsi dilakukan oleh 2 mahasiswa peserta

BIMBEK yang akan mengajukan ujian skripsi dan diikuti oleh seluruh peserta
BIMBEK. ceramah oleh dosen berisi penjelasan mengenai apa yang harus
disiapkan dalam menghadapi ujian dan diskusi kelompok berupa sharingmengenai
hambatan ketika menghadapi ujian.
2. Implementasi Siklus 3

Semula ada 2 mahasiswa yang bersedia berperan sebagai mahasiswa yang
akan maju ujian dalam simulasi. Tetapi akhirnya salah satu mengundurkan diri

I

karena merasa belum siap sehingga hanya orang saja yang mempresentasikan
dalanr bentuk power point. Pertemuan dihadiri 7 orcng mahasiswa dan 2 orang
pembimbing kelompok sekaligus peneliti. Meskipun hanya clihadiri sedikit pesefia
BIMBEK, situasi yang terbangun cukup positif. Peserta sangat antusias dan
mengajukan berbagai pertanyaan pada peserta BIMBEK yang ditugaskan untuk
merryajikan simulasi dan pada dosen pembimbing kelompok mengenai halJml yang
perlu dipersiapkan sebelum melakukan ujian skripsi.
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Selain itu, peserta BIMBEK yang ditugaskan untuk bersimulasi mengenai
ujian skripsi tampak dengan senang hati menerima tugas tersebut karena justru
sebagai sarana berlatih menghadapi ujian yang sebentar lagi akan diikuti. Unjuk
kerja yang ditampilkannya cukup baik yang ditunjukkan oleh bagusnya power point
presentasi dan tampilan ketika presentasi.

3. Monitoring dan Evaluasi Siklus 3
Berdasarkan diskusi kelompok dapat diketahui bahwa secara umum, setelah
aktivitas BIMBEK per siklus dijalani, mahasiswa menyatakan kepuasannya dengan

kegiatan BIMBEK yang sudah diberikan. Kegiatan ini dipandang peserta cukup
membantu untuk mempercepat penyelesaian skripsi mahasiswa. Setelah mengikuti

BIMBEK

ada banyak sekali tambahan

ilmu pengetahuan,pengalaman, dan masukan
yang sangat berguna untuk penyelesaian skripsi mereka.
4. Refleksi Siklus 3
Meskipun tanggapan peserta cukup positif, jumlah peserta yang cukup
sedikit mendorong peneliti lebih lanjut mencari sebab-sebab ketidakhadiran peserta

BIMBEK secara keseluruhan. Setelah dikaji lebih lanjut, ternyata

sebab-sebab

ketidakhadiran peserta hanyalah masalah teknis. Yaitu informasi yang disampaikan
sangat mendadak dan belum sampai pada seluruh peserta BIMBEK. Lebih lanjtrt,

untuk keberhasilan pelaksanaan bimbingan kelompok ini perlu koordinasi

dan

perencanaan yang lebih baik.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai
berikut: peneraparl bimbingan belajar kelompok (BIMBEK) bagi mahasiswa yang
sedang menyusun skripsi efektif untuk mempercepat penyelsaian skripsi mahasiswa

yang ditunjukan dengan indikator: mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa
tentang skripsi, meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa untuk mengerjakan

skripsi, dan mampu meningkatkan intensitas perilaku mahasiswa untuk
menyelesaikan skripsi.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan

di atas, dapat diajukan

beberapa saran sebagai

berikut:

1. Untuk jurusan BK, atau organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa dalam satu
angkatan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok dan mengadakan
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pendampingan secara kelompok untuk rnelengkapi bimbingan skripsi
secara
individual yang selama ini sudah dilakukan.

2. Jurusan dan Fakultas secara kontinyu dapat mengadakan pelatihan penyusunan
skrips

i untuk pengay

aan pemahaman metodo lo

gi mahasiswa.

DAF'TAR PUSTAKA
Sukarti, (1982). Masalah-masalah yang Dihadapi Mahasiswa. Kumpulan Naskah

Bimbingan dan Konseling dalam rangka penataran Dosen-dosen
P er guruan

Tinggi

Se

- Indone

sia. Y ogy akarta: Departemen pendidikan dan

Kebudayaan.

dkk. (2006). psikologi pendidikan. Buku pegangan Kutiah.
Yogyakarta : FIP tINy
Rumini, dkk. (199s). Identifikasi permasalahan Mahasiswa BK. Laporan
Penelitian. Yogyakarta: FIp tINy
Gibbs' G. (1995). Learning In Teams. Oxford : Oxford Centre For Staff and
Sugihartono,

Learning.

Pujiati. (2003). Bimbingan Belajar Kelompok. pustaka pelajar : semarang

Ahmadi, Abu, supriyono widodo. (199r). psikologi Belajar. Rineka cipta

:

Jakarta

Winkel, W.S., (1991). Bimbingan dan Konseling

di Institusi pendidikan. Jakarta

:

Gramedia.

Prodi BK. (2003)' Peningkatan Kualitas dan Relevansi Lulusan prodi BK
Jurusan
PPB FIP. Proposal Hibah Kompetisi. yogyakarta: prodi ppB trNy.
Farozin

dkk, (2006). Evaluasi terhadap kualitas
dan Kurikulum

dan kuantitas Dosen, Mahasiswa

BK FIP LINY. Laporan Penelitian. Yogyakarta : FIp LINy

rssN

1979-9594

illililril|ill]||lilIililtl

s

771979 959460"

