
Kiat mendapatkan judul/topik Tugas Akhir (Skripsi)

Anda seorang mahasiwa yang sedang mencari-cari topik/judul untuk skripsi/Tugas Akhir (TA)?
Apakah Anda sudah mendapatkannya? Kalau ya, saya ucapkan selamat. Anda patut mensyukurinya.
Mengapa? Ya, karena tidak semua teman-teman mahasiswa Anda seberuntung Anda. Tidak sedikit
yang mengalami kesulitan dalam mendapatkannya, bahkan dalam waktu yang cukup lama yang
akhirnya menunda waktu kelulusan. Satu hal yang cukup penting ini memang kadang-kadang agak
bersifat “gampang-gampang susah” untuk “menangkapnya”, diperlukan sedikit “seni dan kecerdikan”.

Berikut ini saya ingin bagikan sedikit tips (kiat) untuk membantu Anda :

1. Bisa didapat selama kegiatan kuliah Anda, terutama pada saat menempuh kuliah “Metode
Penelitian dan Seminar” (atau apapun nama sejenisnya di jurusan Anda). Selama kuliah ini
tentu banyak tugas yang mengharuskan Anda banyak baca paper ilmiah (jurnal atau
proceeding), saat itulah Anda bisa mulai mencatat hal-hal yang layak jadi judul/tema TA.

2. Bertanya pada senior Anda yang sudah mengerjakan penelitian TA di lab.nya masing-masing
sesuai bidang peminatan Anda. Ini bisa jadi cara termudah, sekaligus dapat informasi dan
bimbingan awal dari senior Anda, yang akan memudahkan langkah Anda berikutnya.

3. Cari dan telusuri dari buku laporan TA yang sudah ada di perpustakaan. Cara yang termudah
dan cepat adalah untuk setiap buku yang Anda temukan, cukup Anda baca pada bagian
“Abstrak/Resume/Ringkasan” dan bagian “Kesimpulan dan Saran” di bagian-bagian akhir,
tidak perlu baca lainnya dulu. Ini cara sortir yang ampuh; dengan cepat Anda akan mengetahui
apa isi dari TA tersebut, dan apa yang perlu dikembangkan dari hasil pekerjaan ini. Point kedua
inilah yang saat ini sedang Anda butuhkan. Topik atau judul TA Anda bermula dari sini, dan
relatif akan selalu up to date.

4. Temui beberapa dosen yang sesuai dengan bidang peminatan Anda dan tanyakan langsung,
apakah beliau saat ini sedang punya pekerjaan/proyek penelitian di lab-nya. Jika ya, Anda bisa
meminta untuk bergabung dalam lab. beliau. Biasanya Anda akan mendapatkan “nilai tambah”
lainnya, jika bisa bergabung dengan pekerjaan penelitian seperti ini.

5. Selama “Kerja Praktek Lapangan” (atau apapun nama sejenisnya di jurusan Anda). Topik-topik
penelitian sudah bisa mulai dicatat & dirumuskan dari persoalan-persoalan yang Anda temui
selama Kerja Praktek tersebut. Jangan lupa selalu konsultasikan pemikiran-pemikiran Anda
dengan pembimbing lapangan Anda, dan juga dosen pembimbing Kerja Praktek yang ada di
jurusan Anda.

6. Konsultasi dengan senior alumni atau kenalan yang sudah bekerja di industri (perusahaan) di
bidang yang sesuai dengan peminatan Anda. Dari industri banyak persoalan praktis yang bisa
diangkat menjadi topik/judul TA. Kalau sudah dapat, langsung konsultasikan dengan calon
dosen pembimbing terkait yang Anda minati di kampus Anda. Ini biasanya juga akan
memberikan “nilai tambah”, baik bagi Anda sendiri maupun bagi dosen pembimbing Anda.

Jadi sebetulnya banyak bukan, sumber-sumber untuk mendapatkan judul atau topik Tugas Akhir
(Skripsi)? Jadi kalau Anda belum mendapatkannya, mulai saat ini janganlah merasa berkecil hati dulu.
Anda bisa segera coba lakukan tips di atas. Yang harus Anda ingat dan camkan adalah, “Di dalam
setiap kesulitan pasti ada kemudahan”, tentu saja bagi yang tidak mudah putus-asa alias selalu
berusaha dan optimis……….Selamat mencoba dan berkarya !! (@rwp).

                                                                      


