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Tips  Membuat Tugas Akhir Skripsi Cepat Selesai 
Oleh 

Tata Sumitra, S.Kom., M.Kom. 
Kajur TI STMIK Muhammadiyah Jakarta 

 
Skripsi  merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri yang wajib dilakukan bagi 
setiap mahasiswa tingkat akhir dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh 
derajat kesarjanaan (strata satu). 
 
Banyak sekali mahasiswa pada saat waktu membuat penulisan tugas akhir ini yang masih 
blank mau membuat karya ilmiah apa. Dan kadang kala mahasiswa tersebut enggan menemui 
dosen pembimbing dan lebih parah lagi dalam pikiran atau bayangan mereka membuat karya 
ilmiah atau tugas akhir itu sangat berat. 
 
Padahal kalau kita kuliah dengan perencanaan yang matang, bahwa dengan kuliah sesuai 
dengan jenjang yang kita tempuh, pasti sudah tau apa yang mesti kita lalui. Kalau kita kuliah 
pada jenjang S1 pasti ada tugas akhir yaitu skripsi, kalau kita kuliah jenjang S2 ada tugas 
akhir yang namanya tesis, kalau kita kuliah S3 ada tugas akhir yang namanya desertasi. 
 
Bedanya kalau mahasiswa jenjang S1 tentunya untuk sebagian besar belum punya 
pengalaman menulis, kecuali mahasiswa tersebut   aktif menulis jurnal atau bekerja sama 
dengan dosen melakukan penelitian pada saat dia kuliah. Sedangkan untuk mahasiswa 
jenjang S2 sudah punya pengalaman menulis pada saat di S1 dan mahasiswa S3 sudah punya 
pengalaman pada saat dia membuat tugas akhir di S1 dan S2. 
 
Karena tugas akhir mau tidak mau kalau kita ingin lulus tepat waktu harus dibuat, maka kita 
harus mempunyai strategi khusus agar penulisan skripsi tersebut selesai tepat waktu.  Buang 
jauh-jauh pada pikiran anda bahwa tugas akhir tersebut sesuatu yang menjadi beban yang 
memberatkan sehingga anda tidak menjadi salah satu mahasiswa yang gagal menyandang 
gelar sarjana gara-gara tidak dapat menyelesaikan skripsi tersebut. 
  
Ada beberapa tips dari saya agar tugas akhir selesai tepat  waktu yaitu: 
 

1. Untuk mahasiswa semester 1 sampai dengan  semester 7, sekali-kali datang ke 
perpustakaan yang ada di kampus dimana kita kuliah, untuk membaca karya atau 
tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa yang telah sukses menyandang gelar S1.    
Coba usahakan anda baca dan pelajari  paling tidak 3-4 karya ilmiah supaya kita bisa 
membandingkan dan memahami alur penulisannya. Sehingga pada saat nanti di 
semester akhir menjelang menhadapi tugas akhir skripsi sudah mempunyai persiapan 
yang matang.  
 

2. Apabila anda sekarang sudah semester akhir dan bingung mau menulis apa,  tetap 
lakukan poin nomor 1 di atas  supaya ada gambaran dan segera berkonsultasi ketua 
jurusan untuk mendapatkan dosen pembimbing. 
 

3. Jangan lupa, sebelum memulai penulisan tugas akhir, berdoalah kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan  mintalah doa restu terhadap orangtua agar semua urusan mendapat 
kelancaran sesuai dengan target yang di inginkan. 
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4. Dalam pengambilan tema untuk tugas akhir tersebut usahakan ambil apa yang kamu 
sukai dan pahami. Jangan mengambil tema yang berstandar terlalu tinggi sehingga 
berakibat ketidakjelasan kapan skripsi itu akan selesai. 
 

 

5. Kerjakan skripsi ditempat yang memang kondusif, pilihlah tempat yang menurut 
kamu nyaman dan bisa kosentrasi tinggi. 
 

6. Buat jadwal teratur untuk pengerjaan skripsi, jika memungkinkan buatlah jadwal 
dalam satu hari tentukan berapa lama anda mengerjakan skripsi tersebut, dan buatlah 
jadwal kapan anda menemui dosen pembimbing. 
 

7. Usahakan meluangkan waktu untuk mengerjakan skripsi tersebut, sesuai dengan 
jadwal yang sudah kamu rencanakan secara rutin. Hal ini penting biarpun anda sudah 
membuat jadwal setiap hari, pada prakteknya meluangkan waktu beberapa jam untuk 
mengerjakan tugas akhir merupakan sesuatu yang susah susah gampang. Ketika di 
malam hari kamu berniat untuk mengerjakan tugas akhir ada saja godaannya, kadang-
kadang muncul dalam pikiran macam-macam. Kadang-kadang dalam pikiran muncul 
kalimat “Ah, nanti sajalah masih jam 8 pagi ini”, “Ah nanti sajalah cuman  ngerjain 
Bab IV, 2 jam juga kelar”, “Ah, nanti sajalah, kuliner dulu bisa ini”. Pernyataan 
pernyataan seperti itu yang (mungkin) sering terlintas di kepalamu. Ketika kamu 
menundanya sekali, maka akan berkelanjutan penundaannya hingga kamu benar benar 
mau mengerjakannya. Contoh nyatanya, ketika kamu lebih memilih pergi kuliner dulu 
sebelum mengerjakan tugas akhir, setelah sampai di kosan lagi, badan kamu sudah 
lelah dan butuh istirahat dan akhirnyaa yaa ngga jadi deh ngerjain tugas akhir. 
menyicil mengerjakan tugas akhir itu lebih, meskipun satu lembar dua lembar, satu 
fungsi dua fungsi (aplikasi). Meskipun tidak terlihat progres yang signifikan, tetapi 
bisa mengurangi beban pengerjaan tugas akhir kamu. 
 

8. Untuk sementara jauhkan Smartphone anda bila perlu di nonaktifkan dulu. Hal ini 
penting karena kadang kala pada saat kita sedang mengerjakan ada saja gangguannya. 
Ada yang SMS, WA, facebook sehingga kadang kala lupa dan lebih sering melihat 
smartphone dibandingkan dengan mengerjakan tulisan skripsi.  
 

9. Beristirahatlah sejenak bila anda merasa jenuh, itu artinya kamu butuh refreshing 
sejenak. Istirahatlah jika memang dirasa perlu. Ketika kamu mengerjakan tugas akhir 
tetapi tidak dengan semangat dan niat yang lurus, hasilnya tidak akan maksimal. 
Refreshing juga bisa dilakukan sesuai dengan aktivitas kesukaanmu. Kamu bisa 
travelling, kuliner, atau bahkan main game cukup untuk mengembalikan semangatmu 
yang hilang., tapi jangan sampai kebablasan.  
 

10. Rajin-rajinlah bertemu dengan dosen pembimbing. Ikuti apa yang disarankan oleh 
pembimbing. Jika perlu konsultasi kerumah agar tersedia banyak waktu untuk 
berdiskusi. Kalau memungkinkan bisa konsultasi lewat email. Kalau dosen tersebut 
sedang keluar kota atau negri, coba meminta rekomendasi dari dia supaya 
mendapatkan dosen pembimbing penganti semasa pembimbing tersebut pergi 
bertugas. 
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11. Kadang kala pada saat  kita menghadap pembimbing dan melihat hasil tulisan kita 
banyak coretan, padahal ngerjainnya setengah mati dan begadang semalaman. Hal 
tersebut jangan marah dan jangan menjadi malas karena memang itu bagian dari tugas 
pembimbing. Nikmati coretan tersebut dengan hati yang lapang karena sang dosen 
ternyata benar-benar memeriksa karya tulisan kita, sehingga jika ada kekurangan 
segera dapat kita perbaiki untuk menyempurnakannya.  
 

12. Setelah mengadap pembimbing, segera lakukan perbaikan, jangan ditunda-tunda 
supaya kamu kondisinya masih fresh karena masih ingat apa yang usulkan oleh dosen 
pembimbing. Jangan lakukan kegiatan yang menyita pemikiran sebelum revisi, bagi 
yang bekerja, kerjakan revisi disela-sela pekerjaan anda. 
 

13. Apabila didalam merevisi mempunyai kesulitan dan masih kurang mengerti, jangan 
takut atau malu atau sunkan untuk bertanya, baik ke dosen pembimbing atau keteman 
atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Jika diperlukan mintalah pembimbing 
khusus supaya penulisan bisa terarah. 
 

14.  Jangan membantah dosen dalam penelitian kadang kita memiliki idealis yang tinggi, 
namun sepandai-pandainya murid pasti masih berpengalaman dosen. Begitu pula 
dalam penelitian kadang kita idealis sehingga harus membantah arahan dosen. Jika 
memang ingin menyangkal usahakan kerangka teori yang kuat dan seolah tak 
merendahkan sang dosen.  

 
Jadi, apa bila anda saat ini akan atau sedang membuat tugas akhir penulisan skripsi, coba 
pergunakan tips saya di atas dengan sungguh-sungguh ingsa Allah berhasil. 
 
 

Selamat Mencoba dan Semoga Sukses!! 
 
 


