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1.1 Latar Belakang 
 

Upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembimbingan skripsi mahasiswa S1 di 
Jurusan Ekonomi Pembangunan, FE UM, secara formal baru diusulkan melalui forum seminar 
kolegial yang berjudul “Orientasi, Fokus, Pendekatan dan Format Desain Penelitian Skripsi 
Program studi S1 Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi & Studi Pembangunan” (Witjaksono, 
2009a). Tiga aspek yang menjadi sasaranpeningkatan kualitas penelitian skripsi yang dibahas 
dalam seminar tersebutterkait dengan: 
(1) relevansi, kepentingan (signifikansi) dan kelayakan isu, topik, permasalahan yang dikaji, dan 

tujuan kajian; 
(2) pemilihan dan pengembangan desain penelitian secara operasional dan efektif; dan 
(3) pemilihan dan penggunaan alat bantu (tools & softwares) dalam mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis dan mengkompilasi atau menyintesakan hasilnya ke dalam format karya tulis 
ilmiah (skripsi dan artikelnya untuk jurnalilmiah). 

 
Dari diskusi yang berkembang dan rekomendasi yang diusulkan dalam forum seminar, terdapat 
tiga persoalan yang saling terkait yang memerlukan solusi efektif berupa seperangkat rambu-
rambu (panduan) tentang: 
(1) penyusunan proposal, desain penelitian lapangan, laporan hasil penelitian lapangan, dan 

format-format standar yang digunakan dalam penulisan skripsi; 
(2) mekanisme standar prosedur pengusulan rencana penelitian dan proses pembimbingan skripsi 

oleh dosen pembimbing; dan 
(3) mekanisme standar prosedur ujian skripsi untuk penilaian kelayakan dan kualitas 
kelulusannya. 
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1.1 Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembimbingan 5kripsi

mahasiswa 51 di Jurusan Ekonomi Pembangunan, FE UM, secara formal baru diusul

kan melalui forum seminar kolegial yang berjudul It Orientasl FokusJ Pendekatan

dan Format Desain Penelitian Skripsi Program studi 51 Pendidikan Ekonomi dan

Ekonomi & Studi Pembangunanlt (Witjaksono, 2009a). Tiga aspek yang menjadi sa

saran peningkatan kualitas penelitian skripsi yang dibahas dalam seminar tersebut

terkait dengan:

(1) relevansi, kepentingan (signifikansiL dan kelayakan isu, topik, permasalah

an yang dikaji, dan tujuan kajian;

(2) pemilihan dan pengembangan desain penelitian secara operasional dan

efektif; dan

(3) pemilihan dan penggunaan alat bantu (tools & softwares) dalam mengum

pulkan, mengolah, menganalisis.. dan mengkompilasi atau menyintesakan

hasilnya ke dalam format karya tulis ilmiah (skripsi dan artikelnya untuk jur

nal i1miah).

Dari diskusi yang berkembang dan rekomendasi yang diusulkan dalam forum

seminar, terdapat tiga persoalan yang saling terkait yang memerlukan solusi efektif

berupa seperangkat rambu-rambu (panduan) tentang:

(1) penyusunan proposal, desain penelitian lapangan, laporan hasil penelitian

lapangan, dan format-format standar yang digunakan dalam penulisan

5kripsi;

(2) mekanisme standar prosedur pengusulan rencana penelitian dan proses

pembimbingan 5kripsi oleh dosen pembimbing; dan

(3) mekanisme standar prosedur ujian 5kripsi untuk penilaian kelayakan dan

kualitas kelulusannya.

Persoalan di atas bisa dipilah lebih lanjut dalam tiga orientasi: (a) mekanisme

secara teknis yang memberi kemudahan (fasilitasi) bagl mahasiswa dan dosen pem-
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