
 

 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi 

pada umumnya berusia antara 18-24 tahun. Mahasiswa merupakan masa memasuki 

masa dewasa, pada masa tersebut mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap masa 

perkembangannya, termasuk memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya untuk 

memasuki masa dewasa.  

Masa peralihan yang dialami oleh mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk 

menghadapi berbagai tuntutan dan tugas perkembangan yang baru. Tuntutan dan 

tugas perkembangan mahasiswa tersebut muncul dikarenakan adanya perubahan yang 

terjadi pada beberapa aspek fungsional individu, yaitu fisik, psikologis dan sosial.  

Perubahan tersebut menuntut mahasiswa untuk melakukan penyesuaian diri. 

Penyesuaian diri merupakan suatu proses individu dalam memberikan respon 

terhadap tuntutan lingkungan dan kemampuan untuk melakukan koping terhadap 

stres. Kegagalan individu dalam melakukan penyesuaian diri dapat menyebabkan 

individu mengalami gangguan psikologis, seperti ketakutan, kecemasan, dan 

agresifitas. 

Salah satu masalah penyesuaian diri yang sering dihadapi mahasiswa adalah 

penyesuaian diri vokasional, yaitu penyesuaian diri dalam bidang pendidikan, yang 
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salah satunya adalah penyesuaian diri pada tugas skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah 

yang diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan pendidikan akademis di Perguruan 

Tinggi (Poerwadarminta, 1983 : 957). Semua mahasiswa wajib mengambil mata 

kuliah tersebut, karena skripsi digunakan sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa 

untuk memperoleh gelar akademisnya sebagai sarjana. Mahasiswa yang menyusun 

skripsi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan proses belajar yang ada dalam 

penyusunan skripsi. Proses belajar yang ada dalam penyusunan skripsi berlangsung 

secara individual, sehingga tuntutan akan belajar mandiri sangat besar. Mahasiswa 

yang menyusun skripsi dituntut untuk dapat membuat suatu karya tulis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

secara umum. Peran dosen dalam pembimbingan skripsi hanya bersifat membantu 

mahasiswa mengatasi kesulitan yang ditemui oleh mahasiswa dalam menyusun 

skripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 1080), skripsi adalah 

karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan 

akhir pendidikan akademisnya.  

Keharusan tersebut dimaksudkan agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan 

kemampuan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam kenyataan yang dihadapi. 

Menyusun skripsi secara tidak langsung merupakan suatu penyesuaian diri dari 

mahasiswa yang terbiasa mendapatkan materi dari dosen dan buku, menjadi manusia 

yang harus menceriterakan suatu karya ilmiah atau menceriterakan suatu peristiwa 

secara ilmiah dan terstruktur. Ahmadi (2003 : 136) mengatakan bahwa dalam 

membuat skripsi, pertama yang perlu mendapat perhatian ialah rumusan topik skripsi, 

dan dari rumusan topik kita harus menentukan materi yang relevan dan 

mengumpulkan materi. 
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Tujuan dari peran pembimbingan adalah membantu anak didik untuk 

mengembangkan diri dan mengatasi kesulitan yang dialami (Djamarah, 2004 : 46). 

Pendampingan dan pembimbingan akan efektif jika dilakukan secara dialogis 

(Suparno, 2002 : 26). Pembimbingan dialogis menempatkan mahasiswa dan dosen 

sama-sama sebagai subjek dan juga objek, sehingga akan tercipta rasa saling 

menghormati, saling terbuka dan saling percaya. 

Bagi sebagaian mahasiswa tingkat akhir masih berpandangan bahwa skripsi 

merupakan momok yang menakutkan, yang menjadi pertanyaan dimanakah letak 

momok menakutkan tersebut, sehingga acap kali penyusunan skripsi menjadi suatu 

yang sakral. Biasanya permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses 

penyusunan skripsi diantaranya adalah kesulitan mahasiswa dalam mencari literatur 

dan bahan bacaan, dana yang terbatas, tidak terbiasa menulis dalam arti menulis 

karya ilmiah, kurang terbiasa dengan sistem bimbingan yang terjadwal hingga 

masalah komunikasi dengan dosen pembimbing skripsi. 

Di samping itu terdapat faktor-faktor internal mahasiswa yang menyebabkan 

terkendalanya proses bimbingan skripsi, diantaranya faktor kemalasan mahasiswa 

untuk memulai mengerjakan skripsi, motivasi mengerjakan skripsi yang rendah, takut 

bertemu dosen pembimbing, dan sulitnya menyesuaikan diri dengan dosen 

pembimbing untuk proses bimbingan skripsi. Kemudian ada juga faktor-faktor 

eksternal yang berasal dari dosen pembimbing sehingga  menyebabkan terhambatnya 

proses bimbingan skripsi. Antara lain, dosen pembimbing yang sulit ditemui karena 

memiliki banyak kesibukan, minimnya waktu bimbingan, kurangnya koordinasi dan 
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kesamaan persepsi antara pembimbing dan mahasiswa, kurang jelasnya penjelasan 

yang diberikan oleh dosen pembimbing. 

Kecemasan dalam menghadapi dosen pembimbing ditunjukkan oleh mahasiswa 

dalam perilaku menghindari bertemu dengan dosen pembimbing dan menunda untuk 

melakukan bimbingan dengan alasan belum bisa mempertanggung jawabkan ide-

idenya di depan dosen pembimbing. Meskipun mahasiswa telah melakukan 

bimbingan berulang kali dengan dosen pembimbing tetap saja mengalami kecemasan 

bahkan ketakutan untuk melakukan bimbingan. Masalah-masalah yang muncul 

tersebut salah satunya adalah disebabkan kurang efektifnya komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen pembimbingnya.  

Dalam menyusun skripsi, kemampuan menulis bukanlah satu-satunya kemampuan 

yang harus dikuasai, di samping itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan 

sosialisasi dengan porsi yang cukup vital, sebab dengan kemampuan sosialisasi yang 

baik maka rasa takut untuk bertemu dengan pembimbing dan rasa takut dalam proses 

pengumpulan data yang dapat menghambat penyusunan skripsi akan dapat diatasi. 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang yang 

mengandung arti, baik berupa informasi, pemikiran, pengetahuan dan lainnya, dari 

komunikator ke komunikan. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam 

hubungan interpersonal. Kebutuhan seseorang akan rasa ingin tahu, aktualisasi diri 

dan kebutuhan untuk menyampaikan ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi 

secara timbal balik kepada orang lain dapat terpenuhi melalui komunikasi. 

Komunikasi juga membantu individu dalam proses perkembangan intelektual dan 
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sosial, pembentukan identitas diri dan jati diri, sumber pembanding sosial dan 

penentu kesehatan mental. 

Tujuan komunikasi tidak akan tercapai, jika komunikasi tidak berjalan efektif. 

Efektivitas komunikasi interpersonal tercapai, bila komunikan menginterpretasikan 

pesan yang diterima mempunyai makna yang sama dengan maksud pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka dalam 

komunikasi interpersonal yang efektif pesan atau isi komunikasi yang disampaikan 

oleh komunikator dapat diterima secara baik oleh komunikan, sehingga tujuan 

komunikasi tercapai. Komunikasi interpersonal yang efektif menyebabkan dua 

individu yang tergabung dalam proses komunikasi merasa senang, sehingga 

mendorong tumbuhnya sikap saling terbuka, sebaliknya bila komunikasi interpersonal 

berjalan tidak efektif maka menyebabkan pelaku komunikasi mengembangkan sikap 

tegang. Adanya keterbukaan dalam komunikasi memudahkan komunikan memahami 

maksud dari pesan yang disampaikan oleh komunikator dan dapat mempengaruhi 

komunikan untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan harapan komunikator. 

Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dibimbing oleh dua dosen pembimbing, 

yaitu dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Dosen 

pembimbing utama mempunyai tugas dan tanggung jawab utama untuk membimbing 

mahasiswa dalam menyusun skripsi, sedangkan dosen pembimbing pendamping 

mempunyai tugas untuk membantu dosen pembimbing utama dalam proses 

bimbingan. 

Sukmadinata (2003 : 8) menyatakan bahwa bimbingan adalah upaya atau tindakan 

pendidikan yang lebih terfokus pada membantu pengembangan domain afektif, tetapi 
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domain kognitif dan domain psikomotor tetap diperhatikan. Bimbingan skripsi 

dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang meliputi 

penambahan pengetahuan, pengorganisasian pengetahuan dan pengalaman yang telah 

didapat mahasiswa sewaktu mengikuti proses belajar mengajar terdahulu. 

Komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi merupakan 

komunikasi interpersonal yang berbentuk dua arah, karena komunikasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi, memungkinkan 

masing-masing pihak baik mahasiswa atau dosen pembimbing skripsi saling 

memberikan respon sebagai umpan balik dari pesan yang disampaikan. Respon 

umpan balik dapat berupa bahasa verbal maupun non verbal. Pesan yang 

dikomunikasikan pada saat bimbingan berisi ajaran atau didikan, khususnya yang 

menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh mahasiswa. Sumber pesan bisa dari 

dosen, mahasiswa, buku dan juga orang lain. 

Berdasarkan uraian komunikasi mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi 

tersebut di atas dan berdasar pada pengertian efektivitas komunikasi interpersonal 

yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi 

mahasiswa-dosen pembimbing skripsi adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

adanya kesamaan interpretasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi 

terhadap pesan verbal dan non verbal yang disampaikan pada saat komunikasi, dan 

ada umpan balik yang diberikan terhadap pesan tersebut. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 3 ayat 

(1) mengemukakan bahwa guru dan dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan 



7 

 

 

 

perundang-undangan. Lebih jauh dikemukakan bahwa dosen adalah pendidik 

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tugas utama dosen adalah sebagai pendidikan. Sebagai pendidik, dosen mengemban 

tugas dan tanggung jawab untuk mendidik mahasiswa menjadi individu yang 

memiliki kemampuan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupannya dan 

diperlukan untuk memasuki dunia kerja, melalui kemampuannya mengajar berbagai 

ilmu pengetahuan dan keterampilan, di samping tanggung jawab dalam bentuk sikap 

dan perilaku yang benar dan tidak benar dalam bertindak melalui sifat ketauladannya 

sebagai manusia yang bermoral. 

Taliziduhu (1988 : 33) mengatakan tugas dan tanggung jawab dosen tidak hanya 

terbatas dalam hal transferring of knowledge semata. Mereka memikul tanggung 

jawab individual dan kolektif, tanggung jawab individual adalah tanggung jawab 

secara akademik. Sedangkan tanggung jawab kolektif adalah tanggung jawab selaku 

senat perguruan tinggi. 

Selain itu tugas dan tanggung jawab dosen adalah menumbuhkembangkan sikap 

ilmiah melalui penanaman rasa ingin tahu, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 

Hal ini disebabkan karena rasa ingin tahu tersebut merupakan dasar bagi seseorang 

untuk tumbuh dan berkembang secara intelektual. Sesuai dengan hakikat ilmu itu 

sendiri, yaitu selalu mencari kebenaran yang merupakan landasan penelitian. 

Tugas dan tanggung jawab dosen tidak hanya sebagai pendidik dan peneliti tetapi 

juga berperan sebagai penyebar informasi dan agen pembaharuan, yang mana sejalan 
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dengan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Tugas dan tanggung 

jawab dosen yang diamanatkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup: 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk membahas 

mengenai komunikasi mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi melalui penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Komunikasi Mahasiswa dan Dosen 

Pembimbing dalam Proses Penyusunan Skripsi (Studi Kasus pada Mahasiswa 

Angkatan 2007-2009 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unila)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah efektivitas komunikasi antar pribadi mahasiswa dan dosen 

pembimbing dalam proses penyusunan skripsi ?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas komunikasi antar pribadi 

mahasiswa dan dosen pembimbing dalam proses penyusunan skripsi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis mengenai efektivitas komunikasi mahasiswa dan dosen 

pembimbing dalam proses penyusunan skripsi. 
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2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai: 

a. Bahan masukan yang berharga bagi mahasiswa mengenai efektivitas 

komunikasi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam proses penyusunan 

skripsi. 

b. Untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 


