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Abstrak 
 

Skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai 
syarat untuk memperoleh sarjana. Penulisan skripsi tentunnya memperhatikan aspek-aspek 
dan kaidah penelitian ilmiah, mulai dari pendekatannya (kuantitatif atau kualitatif), variabel, 
pengukurannya dan analisisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan 
memetakan pendekatan, variabel, subjek dan tempat penelitian (skripsi) mahasiswa 
Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Objek yang diteliti adalah skripsi mahasiswa Fakultas 
Psikologi UIN Suska Riau mulai tahun 2003-2009 yang berjumlah 340 skripsi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hampir semua skripsi menggunakan pendekatan kuantitatif 
(korelasional), sementara variabel yang paling sering diteliti adalah sikap, motivasi dan 
persepsi. Tipe subjek yang paling sering digunakan dalam skripsi adalah siswa dan wilayah 
penelitian umumnya dilakukan di Pekanbaru  Impilkasi, arah dan tren penelitian akan 
dibahas dalam artikel ini. 
 
Kata-kata kunci:  skripsi, metodologi, variabel 
 
 
 
Pengantar 
 
Psikologi adalah salah satu disiplin ilmu yang paling berkembang dewasa ini. 
Perkembangan psikologi telah dimulai pada zaman Yunani (Plato, Aristoteles). Namun pada 
saat itu psikologi hanya masih sebatas wacana di kalangan kaum intelektual. Baru pada 
abad ke-19, psikologi menjadi salah satu disiplin ilmu. Peristiwa itu terjadi ketika, Wundt 
membuat  laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879 di Leipzig Jerman. Wundt 
melakukan penelitian eksperimen berkaitan dengan persepsi, sensasi dan emosi. Pada saat 
itu, perkembangan ilmu pengetahuan didominasi ilmu pengetahuan Alam. Jadi konsep ilmu 
pengetahuan pun dilihat dari tradisi ilmu alam, yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif 
sempit terbatas pada pengamatan yang divalidasi oleh indra, yaitu, kita harus melihat, 
menyentuh, mendengar, merasakan. Tipe ilmu pengetahuan ini yang dinamakan empirisme 
dan aplikasinya adalah metode eksperimen dimana berbagai variabel dimanipulasi dan 
diukur (Brennan, 2003). Model ini secara tidak langsung mempengaruhi tradisi  penelitian. 
psikologi. 
 
Ada tiga gerakan ilmiah pada abad ke-19 yang berdampak pada lahirnya psikologi dan 
mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Pertama, dalam fisiologi, penelitian tentang 
aktifitas syaraf, pengindraan, dan fisiologi otak. Kedua, psikofisik, berupaya menemukan 
hubungan basis kuantitatif bagi pikiran-tubuh dengan menggunakan pendekatan empiris. 
Psikofisik merupakan jenis fisiologi yang menenkankan pengalaman subjektif mengenai 
hubungan antara stimuli fisik dan pengindraan. Gerakan ini berkembang di Jerman. Ketiga, 
tulisan-tulisan Charles Darwin tentang teori evolusi berdasarkan bukti empiris seleksi alam. 
Ketiga gerakan ini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan 
(Brennan, 2003).   
 
Penelitian ilmiah berkembang pesat pada abab ke -17 dan ke -18 dan mencapai puncak 
kejayaan pada abad ke- 19. Penelitian ilmiah pada saat itu didukung oleh kemajuan dalam 



bidang matematis dan empiris.  (Brennan, 2003). Paradigma yang berkembang dan 
mendominasi adalah positivistik yaitu sebuah paradigma yang melihat segala fenomena 
sosial bersifat statis. Dalam psikologi aliran behaviorisme yang sangat kental dengan 
paradigma positivistik. Behaviorisme dimotori oleh Pavlov dan Watson. Aliran behaviorisme 
menekankan pada sesuatu yang tampak, teramati, dan terukur dan  kecenderungan 
mengabaikan proses mental.  
 
Pada saat awal-awal pendekatan dalam penelitian psikologi dipengaruhi tradiisi ilmu 
pengetahuan alam. Sejarah penelitian dalam psikologi berawal penelitian tentang hubungan 
antara fisiologi-pikiran. Salah satu contohnya aliran struktualisme, yang dimotori oleh Wundt 
dan Titchener. Wundt menggunakan metode eksperimen dalam melakukan penelitiannya. 
Wundt seolah-olah membatasi bahwa hanya metode eksperimen merupakan metode ilmiah 
untuk menggambarkan proses psikologis.  Sebagian ilmuwan mengkritisi pemikiran Wundt 
yang hanya membatasi metode ilmiah pada metode eksprimen. Bahkan  Henry Bergson 
(1859-1941) berpendapat metodologi ilmu pengetahuan alam mendistrorsi waktu, gerakan, 
dan perubahan dengan menginterpretasikannya sebagai konsep-konsep statis. 
 
Gerakan alternatif untuk melawan hegemoni paradigma positivistik melahirkan gerakan 
fenomenologi. Gerakan ini diawali oleh Frans Brentano (11838-1917), Kurl Stump (1848-
1936) dan dikembangkan oleh Edmund Husserl beserta kolega dan muridnya. Brentano 
mengartikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang fenomena psikis yang diwujudkan 
dalam tindakan dan proses. Pemikiran Brentano mempengaruhi munculnya metode 
fenomenolgi, yang nantinya berperan penting dalam perkembangan ilmu psikologi 
khususnya dalam metodologi kualitatif. 
 
Pendekatan kuantitatif dan kualitiaf merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam 
penelitian psikologi. Kedua pendekatan tersebut memiliki paradigma atau cara pandang 
yang berbeda dalam memahami realitas sosial. Pendekatan kuantitatif memiliki paradigma 
positivistik (klasik) yang cenderung memahami realitas sosial statis dan hukum sebab-
akibat, sedangkan pendekatan kualitatif cenderung konstruktivistik, yang memahami realitas 
sebagai suatu yang dinamis, berubah sesuai dengan konstruksi sosial (Hidayat,2002). 
 
Kuatnya akar paradigma positivistik dalam penelitian psikologi khusunya penelitian (skripsi) 
mahasiswa psikologi dapat terlihat dengan banyaknya hasil penelitian (skripsi) yang 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengamatan secara umum terhadap skripsi 
mahasiswa Psikologi UIN Suska Riau, mayoritas skripsi menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Ada beberapa alasan yang dapat ajukan kenapa pendekatan kuantitatif menjadi 
pendekatan yang paling banyak digunakan. Pertama, Ada persepsi yang keliru di kalangan 
mahasiswa bahwa penelitian kuantitatif lebih mudah daripada penelitian kualitatif. Kedua, 
tradisi penelitian yang berkembang dan kurikulum yang lebih berorentasi pada penelitian 
kuantitatif. Ketiga, Sumberdaya dan prasarana yang belum memadai.  
 
Pendekatan kuantitatif dan kualitatif bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Kedua 
pendekatan tersebut memang sesuatu yang berbeda, namun dalam aplikasinya dapat 
dikombinasikan  dan sifatnya saling melengkapi ketika memahami suatu realitas sosial. 
Namun kecenderungan mahasiswa menulis skripsi dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif khususnya non-eksperimen, seperti korelasional daripada eksperimen. Hal ini 
didukung hasil penelitian Hastjarjo (2005) terhadap skripsi eksprimen di fakultas psikologi 
UGM, yang menunjukkan bahwa prosentasi skripsi selama 36 tahun hanya 8,1 %. Hasil 
tergolong rendah dalam kurun waktu tersebut. 
 
Penelitian tentang peta dan tren perkembangan psikologi telah banyak dilakukan. Objek 
kajiannya adalah hasil-hasil penelitian psikologi yang berupa, skripsi, tesis, disertasi, laporan 
penelitian yang ada di jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam forum 
ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengetahui tren yang berkembangan saat itu dan 



memperkirakan agenda masa depan (Robins, dkk., 1999). .Misalkan, Hastjarjo (2005)  
meneliti skripsi fakultas psikologi UGM yang menggunakan metode eksperimen periode 
1965-2000. Wulandari (2007) meneliti tentang peta perkembangan psikologi dengan 
menggunakan analisis bibliometrik pada tesis fakultas psikologi UI dan UGM tahun 1986-
2005. Olsson (1999) melakukan analisis bibliometrik pada data base PsycINFO tentang 
artikel publikasi pada negara skandanavia (Finlandia, Swedia Denmar, dan Norwegia) dari 
tahun 1984-1997.. Vala, dkk (1996) dan Rueda., dkk (2008) melakukan penelitian terhadap 
peta perkembangan psikologi sosial di spanyol berdasarkan pada artikel yang 
dipresentasikan pada pertemuan ilmiah. Harrod,dkk (2009) meneliti perkembangan 
penelitian tentang kelompok pada jurnal Social Psychology Quartely tahun 1975-2005. 
Snook., dkk (2009) meneliti tentang trend psikologi polisi pada lima jurnal psikologi forensik. 
Cascio dan Aguinis (2008) meneliti tren dan perubahan perkembangan psikologi industri dan 
organisasi tahun 1963-2007 pada dua jurnal ilmiah. Robins, dkk.,(1999) meneliti tren 
perkembangan penelitian psikologi pada beberapa jurnal imiah. 
 
Pada penelitian ini akan fokus pada pendekatan yang digunakan mahasiswa dalam 
membuat skripsi, serta hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan, seperti variabel, area 
penelitian, tempat dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian dilakukan pada skripsi 
Psikologi UIN Suska Riau mulai dari tahun 2003- 2009. 
 
 

METODE 
 
 
Identifikasi dan Operasional Variabel 
Pendekatan penelitian: bagaimana penelitian dilakukan; apakah menggunakan pendekatan 
kuantitatif atau kualitatif. Untuk mengetahuinya pendekatan yang digunakan dapat melihat 
judul skripsi. 
 
Variabel: nama variabel (bebas dan tergantung) yang digunakan dalam penelitian. Nama 
variabel penelitian dapat dilihat dari judul skripsi. 
 
Subjek penelitian : orang yang terlibat dalam penelitian.yang dinilai atau dilihat dalam subjek 
penelitian adalah status subjek tersebut, seperti mahasiswa, karyawan, guru. Cara 
mengetahui subjek penelitian dengan cara melihat judul skripsi. 
 
Tempat penelitian :nama daerah atau lokasi yang digunakan untuk mengambil data dalam 
penelitian. Tempat penelitian dapat berupa nama daerah,  maupun institusi. Cara 
mengetahui tempat penelitian dengan cara melihat judul skripsi. 
 
 
Objek dan Tempat Penelitian 
Objek kajian penelitian ini adalah skripsi psikologi selama kurun waktu 2003-2009. Jumlah 
skripsi yang menjadi objek peneltian sebanyak 340 skripsi.Peneltian dilakukan  di Fakultas 
Psikologi UIN Suska Riau.  
 
Metode Pengumpulan Data 
Cara memperoleh datanya dengan meminta  arsip judul skripsi kepada administrasi 
perpustakaan. Pada arsip tersebut terdapat: nama, NIM, judul skripsi, tahun dan jumlah 
skripsi. Kemudian membaca satu persatu judul skripsi untuk menentukan pendekatan yang 
digunakan (kuantitatif dan kualitatif), konsep atau variabel penelitian dan tipe subjek 
penelitian. Cara untuk menentukan apakah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 
atau kualitatif dengan melihat dan  memililih kata hubungan di judul skripsi. Misalkan 
“Hubungan Antara Kecerdasan dengan Kreatifitas (Studi Korelasional Pada Siswa Kelas 1 



dan 2 MAN 2 Model Pekanbaru”(Dermawan, 2004). Jika terjadi keraguan-keraguan dalam 
menentukan skripsinya kuantitatif atau kualitatif, maka untuk memastikannya skripsinya 
dibaca langsung. 
 
Analisis Data 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 
yang bertujuan menggambarkan karakteristik data sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan bantuan program  excel atau SPSS. 
 
 

 
HASIL  

Pendekatan dan Tipe Penelitian 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ada dua, yaitu kuantitatif 
dan kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hampir seluruh skripsi (98,5%) 
menggunakan pendekatan kuantitatif (post facto dan eksperimen), sedangkan hanya 
beberapa skripsi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian korelasional 
mendominasi jenis peneltian dalam skripsi, yaitu sebanyak 84 %, sedangkan 12 % jenis 
penelitian komperatif (perbedaan), 1 % deskripsi, 1,5% eksperimen dan sebanyak 1,5 % 
penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif (lihat Tabel 1). 

 
Tabel 1 

Pendekatan dan tipe penelitian skripsi tahun 2003-2009 
 

Pendekatan  Tipe  Jumlah 
skripsi 

% 

Kuantitatif Korelasional 287 84 
komperasi 41 12 
Deskriptif  2 1 
Eksperimen  5 1,5 

Kualitatatif  Kualitatif  5 1,5 
Total  340 100 

                            

 
 Gambar 1. Tren tipe penelitian skripsi psikologi UIN Suska Riau tahun 2003-2009 
 
Gambar 1 menunjukkan bahwa tren tipe penelitian skripsi psikologi UIN Suska Riau adalah 
korelasional. Mulai dari tahun 2003- 2008 tren tipe penelitian korelasional mengalami 
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peningkatan. Sebaliknya  pada tahun 2009 mengalamai penurunan. Sementara tipe 
penelitian lain (komperasi, eksperimen) cenderung naik turun. 
 
Variabel penelitian 
 
Secara umum varaibel dibagi dua, yaitu variabel kontinue dan varaibel kategorik. Variabel 
kontinue adalah variabel yang memiliki rentang angka, seperti kepercayaan diri, sedangkan 
variabel kategorik variabel yang berdasarkan kategori atau pembagian tertentu, seperti jenis 
kelamin. Dalam penelitian ini diperoleh jumlah keseluruhan variabel adalah 627 variabel. 
Yang terdiri dari variabel penelitian korelasional 574, perbedaan 41, deskripsi 2, eksperimen 
5 dan variabel penelitian kualitatif 5. Untuk jumlah varaibel kontinue sebanyak 627 dan 
variabel kategorik berjumlah 41 variabel 
 
 

Tabel 2 
Jumlah variabel penelitian skripsi tahun 2003-2009 

 
No  Variabel Jumlah  % 
1 Sikap 58 9,30 
2 Motivasi 42 6,70 
3 Persepsi 32 5,10 
4 konsep diri 25 4 
5 kepercayaan diri 25 4 
6 Stress 23 3,70 
7 Prestasi belajar 22 3,50 
8 Penyesuaian diri 19 3,00 
9 Kecemasan 18 3 

10 
Komunikasi 
interpersonal 16 2,60 

11 
kecerdasan 
emosi 16 2,60 

12 Pola Asuh 15 2,40 
13 Dukungan sosial 13 2,10 
14 Kepuasan Kerja 13 2,10 
15 Kenakalan 11 2 
16 Disiplin 11 1,80 
17 Moral 10 1,60 
18 Perilaku membeli 9 1,40 
19 Agresifitas 8 1,30 

20 
Kesadaran 
Beragama 8 1,30 

21 Religiusitas 7 1,00 
22 Produktifitas kerja 7 1,00 
23 Kemandirian 7 1 

    415 66,20 
                       
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah variabel adalah 415 atau 66,20% dari total 
keseluruhan variabel yang ada. Variabel yang paling sering digunakan adalah sikap (9,3%), 
selanjutnya motivasi (6,7%) dan persepsi (5,1%). Variabel sikap, motivasi, dan persepsi 
merupakan variabel yang membutuhkan objek atau konteks. Misalkan, variabel motivasi 



banyak dikaitkan dengan berprestasi dan belajar, sedangkan variabel sikap dan persepsi 
lebih beragam objeknya.  
 
Area penelitian 
 
Dalam psikologi terdapat beberapa area penelitian, seperti psikologi sosial, psikologi 
pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi perkembangan, psikologi klinis dan 
psikologi agama. Berdasarkan data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tema atau variabel 
penelitian bervariasi. Pembagian area ditentukan berdasarkan variabel-variabel penelitian 
(lihat Tabel 3) 

 
Tabel 3 

Area penelitian berdasarkan variabel penelitian 
 

No  Area Variabel  Frekuensi % 
1 Psikologi sosial Sikap, persepsi, konsep 

diri, komunikasi 
interpersonal, 
penyesuaian diri, 
kenakalan,kepercayaan 
diri dukungan sosial, 
agresifitas 

207 33,2 

2 Psikologi pendidikan Motivasi, prestasi 
belajar, disiplin 

75 11,8 

3 Psikologi klinis  Stress, kecemasan, 
kecerdasan emosi 

57 9,2 

4 Psikologi 
perkembangan 

Pola asuh, moral, 
kemandirian 

32 5 

5 Psikologi industri & 
organisasi 

Kepuasan kerja, 
perilaku membeli, 
produktifitas kerja 

29 4,5 

6 Psikologi agama Kesadaran beragama, 
religiusitas 

15 2,3 

 Total  415 66,20% 
 

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 33, 2% area penelitian pada psikologi sosial, 
selanjutnya 11,8% pada psikologi pendidikan dan yang paling sedikit berada pada area 
psikologi agama sebesar 2,3%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel atau konsep 
psikologi sosial masih menjadi favorit mahasiswa, sedangkan variabel psikologi agama 
kurang diminati mahasiswa. 
 
Tipe Subjek penelitian 
 
Subjek penelitian psikologi adalah manusia. Pemilihan subjek penelitian dalam skripsi 
tentunya memperhatian tujuan penelitian dan karakteristik sampel penelitian. Tipe subjek 
penelitian dapat berupa karakteristik subjek, seperti mahasiswa, masyarakat, guru, dan yang 
lain. 

Tabel 4 
Tipe subjek penelitian pada skripsi 2003-2009 

 
Tipe Subjek Frekuensi % 

Siswa 155  45,6 
Masyarakat 69  20,2 
Mahasiswa 50  14,7 



Karyawan 50  14,7 
Guru 6  1,7 
Anak Berkebutuhan 
Khusus 4  

1,2 

Pasien 2  0,6 
Narapidana 1  0,3 
Lain-lain 3 1 
Total  340 100 

 
 
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa tipe atau karakteristik subjek penelitian skripsi 
bervariasi. Hampir setengah jumlah penelitian  (45%) menggunakan siswa sebagai subjek 
penelitian dalam skripsi, 20,2% menjadikan masyarakat umum sebagai subjek penelitian 
skripsi, sedangkan karyawan dan mahasiswa masing-masing berjumlah 14,7%. Sementara 
itu narapidana merupakan yang paling sedikit diteliti, yaitu hanya 1%. Berdasarkan uraikan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa institusi pendidikan (siswa, mahasiswa, guru) masih 
menjadi favorit mahasiswa untuk dijadikan sebagai subjek penelitian (lihat Tabel 3). 
 

Wilayah Penelitian 
 
Wilayah penelitian adalah daerah atau lokasi dimana penelitian dilakukan. Secara umum 
wilayah penelitian masih dilakukan di wilayah provinsi Riau. 
 

 
Tabel 5 

Wilayah penelitian skripsi tahun 2003-2009 
 

Wilayah Frekuensi % 
Pekanbaru 208  61,2 
Kampar 39  11,5 
Tidak disebutkan 23  6,3 
Bengkalis 16  4,7 
Indra Giri Hilir 12  3,5 
Siak 10  2,9 
Indra Giri Hulu 9  2,6 
Kuantan Singingi 9 2,6 
Rokan Hilir 5  1,5 
Rokan Hulu 3  0.8 
Palalawan 2  0,6 
Dumai 2  0,6 
Kepulauan Riau 2  0,6 
Total  340  100 

 
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa penelitian paling banyak dilakukan di wilayah 
Pekanbaru (61,2%), selanjutnya wilayah Kampar 11, 5%, Bengkalis, 4,7 %, Indra Giri Hilir 
3,5 %, dan yang paling sedikit penelitian dilakukan di Dumai, Kepulauan Riau dan Palawan. 
Sementara itu, sebanyak 23 (6,8%) wilayah penelitian tidak sebutkan dalam judul skripsinya 
(lihat Tabel 4). 

  
 
 
 
 



Pembahasan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau memetakan penelitian dalam skripsi 
mahasiswa fakultas Psikologi UIN Suska Riau mulai tahun 2003-2009. Pemetaan skripsi 
meliputi pendekatan, variabel penelitian, area penelitian, subjek penelitian, dan wilayah 
penelitian.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh skripsi menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa tipe penelitian, yaitu korelasional, 
komperasi, deskriptif dan eksperimen dari tipe penelitian tersebut, penelitian korelasional 
mendominasi tipe penelitian skripsi mahasiswa psikologi UIN Suska Riau. Menurut Creswell 
(2002) penelitian korelasional adalah penelitian yang melibatkan minimal dua variabel 
penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antarvariabel. Fenomena 
menunjukkan tipe penelitian korelasional menjadi favorit mahasiswa psikologi dalam 
membuat skripsi. Sebenarnya, hal ini tidak mengherankan karena penelitian dalam psikologi 
menempatkan penelitian korelasional sebagai tipe penelitian yang paling sering 
digunakan.Namun hanya tingkat kedalaman analisis yang membedakan antara penelitian 
satu dengan yang lain.   
 
Menurut Danim (1997) penelitian dapat dibagi tiga berdasarkan tingkat penjelas. Pertama, 
deskriptit. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
karakteristik suatu data. Biasanya menggunakan satu atau lebih variabel dalam penelitian. 
Kedua, asosiatif. Penelitian korelasional bertujuan menghubungkan antarvariabel penelitian. 
Ketiga, kausalitas. Penelitian kausalitas (sebab-akibat) bertujuan untuk melihat pengaruh 
variabel satu terhadap variabel lain. Misalkan, penelitian eksperimen tentang pengaruh iklan 
rokok terhadap keinginan merokok. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 
memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi daripada penelitian deskriptif dan asosiatif. Hal ini 
terbukti hanya lima skripsi (1,5%) yang menggunakan metode eksperimen dalam kurun 
waktu 2003-2009. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hastjarjo (2005) terhadap skripsi 
eksprimen di fakultas psikologi UGM, yang menunjukkan bahwa presentase skripsi selama 
36 tahun hanya 8,1 %. Hasil tersebut tergolong rendah dalam kurun waktu tersebut 
 
Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam penelitian korelasional hanya 
melibatkan dua variabel. Analisisnya menggunakan korelasi Pearson atau Spearman. 
Sementara untuk penelitian komperasi, umumnya menggunakan uji t -tes dalam analisis 
data. Ada beberapa alasan kenapa penelitian korelasional menjadi favorit mahasiswa. 
Pertama, tradisi penelitian korelasional yang berkembang di fakultas psikologi sehingga 
mahasiswa cenderung mengikuti tradisi tersebut.kedua, kurikulum dan pengajaran. 
Kurikulum yang ada dan pengajaran yang cenderung ke arah pendekatan kuantitatif. Ketiga, 
kemudahan dari segi referensi, metode dan analisis.  
 
Sementara untuk pendekatan kualitatif belum menjadi favorit mahasiswa dalam membuat 
skripsi. Hal ini terbukti hanya lima skripsi yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam 
membuat skripsi dalam kurun waktu 2003-2009. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa 
faktor, yaitu, matakuliah metode penelitian lebih ke arah pendekatan kuantitatif, sedangkan 
matakuliah penelitian kualitatif hanya menjadi matakuliah pilihan, belum banyak mahasiswa 
yang menggunakan pendekatan kualitatif sehingga referensinya masih kurang dan juga 
sumber daya manusia. 
 
Berdasarkan jumlah variabel penelitian ditemukan bahwa variabel sikap, motivasi, dan 
persepsi merupakan variabel yang paling sering digunakan dalam skripsi. Variabel sikap, 
motivasi dan persepsi merupakan variabel yang dikaitkan dengan objek tertentu, misalkan 
sikap terhadap peraturan kerja, sikap terhadap fried Chiken, persepsi  terhadap perilaku 
seksual, sementara motivasi banyak dikaitkan dengan berprestasi dan belajar. Jika variabel 
dikategorikan berdasarkan area penelitian, maka diperoleh variabel dalam psikologi sosial 



memiliki presentase paling banyak, diikuti psikologi pendidikan psikologi klinis.dan yang 
paling sedikit psikologi agama. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung 
menggunakan konsep-konsep psikologi umum khususnya psikologi sosial, dan kurang 
dalam menggunakan variabel yang berkaitan dengan psikologi agama apalagi psikologi 
islam. Padahal diketahui bahwa UIN Suska merupakan institusi yang berbasasis ilmu 
pengetahuan dan islam. Jadi idealnya psikologi islam menjadi objek kajian yang populer dan 
unggulan di fakultasi psikologi UIN Suska Riau. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, 
diantaranya: keterbatasan referensi dan sumber daya manusia. dan masih jarangnya 
penelitian-penelitian dalam bidang psikologi islam. 
 
Tren perkembangan skripsi berdasarkan konsep atau variabelnya lebih ke arah psikologi 
sosial. Konsep psikologi sosial banyak digunakan terutama yang berkaitan dengan 
intrapersonal dan interpersonal, seperti sikap, persepsi sosial, diri (self).  Sementara untuk. 
Intragroup dan intergroup masih sedikit sekali, misalkan kinerja dan struktur organisasi, 
streotype).  Hasil penelitian Scherer (dalam Vala, dkk. 1996) terhadap topik yang populer 
dalam psikologi sosial  di Amerika dan Eropa pada tahun 1970  adalah risky-shift, agresi, 
perubahan sikap dan kelompok dan tahun 1980 lebih ke arah kognisi sosial, atribusi, 
pengaruh sosial, persepsi kelompok, emosi dan motivasi. Hasil penelitian. tahun 90-an 
Eropa lebih kepada agresi dan studi komunikasi.Selain itu, konsep psikologi pendidikan juga 
diminati mahasiswa dalam membuat skripsi, misalkan yang berkaitan dengan motivasi 
berprestasi dan belajar. Sementara, psikologi klinis banyak berkaitan dengan emosi, stress 
dan kecemasan. 
 
Perkembangan dan tren penelitian psikologi banyak dipengaruhi kondisi sosial dan budaya 
(Shaughnessy, dkk., 2007). Ketika internet hadir di muka bumi ini, maka penelitian tentang 
psikologi internet berkembang dengan pesat.  Hasil penelitian Robins (1999) menunjukkan 
bahwa tren penelitian psikologi yang paling terkemuka adalah psikologi kognitif dan 
neuroscience. Sementara psikoanalisis, dan behavioristik mulai mengalami penurunan. Jika 
dibandingkan dengan tren perkembangan skripsi tentunya belum mencerminkan 
perkembangan psikologi secara keseluruhan. Artinya, perkembangan penelitian psikologi 
secara global belum tentu diikuti dengan perkembangan tema dan metodologi skripsi di 
fakultas psikologi UIN suska Riau. Misalkan, tahun 2000-an psikologi positif menjadi tren 
dalam ilmu psikologi (Hart, dkk. 2011). Banyak buku dan penelitian yang dipublikasi tentang 
psikologi positif, Sementara dilihat tema atau variabel yang diteliti di Skripsi mahasiswa pada 
tahun 2000-an belum mengikuti perkembangan tren psikologi. Selain itu, bidang psikologi 
forensik, psikologi kesehatan, psikologi islam, psikologi internet dan psikologi indigenous 
dan budaya juga belum banyak diteliti. 
 
Pola dan tren perkembangan skripsi fakultas psikologi UIN Suska dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu mahasiswa, dosen dan sarana pendukung. Sebagai orang yang 
berkepentingan, mahasiswa dihadapkan dua orentasi pilihan, yaitu idealis dan pragmatis. 
Umumnya mahasiswa lebih berorentasi pragmatis, artinya mengerjakan skripsi hanya untuk 
target kelulusan semata, sehingga dalam pengerjaan tidak maksimal. Hal ini terbukti dalam 
pola mahasiswa mencari judul, menggunakan referensi dan metodologi penelitian. Misalkan, 
banyak mahasiswa mencari judul berdasarkan judul skripsi yang yang sebelumnya 
kemudian mengkombinasikan antar judul satu dengan yang lain atau mencari referensi 
hanya berdasarkan skripsi atau buku psikologi populer.  Sarana pendukung, seperti buku,  
dan jurnal-jurnal nasional dan internasional merupakan hal yang harus ada guna 
mendukung penelitian mahasiswa. Sementara, agar mahasiswa lebih terarah diperlukan 
peran serta dosen dalam membimbing mahasiswa sehingga melahirkan skripsi yang 
berkualitas. 
 
Jika dilihat dari karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian skripsi masih 
didominasi subjek yang berada  institusi pendidikan, seperti siswa, mahasiswa dan guru. 
Selain itu, masyarakat umum menjadi alternatif kedua sebagai subjek penelitian mahasiswa. 



Sementara untuk institusi rumah sakit dan lembaga permasyarakatan masih belum banyak 
diteliti. Hasil peneltian ini sesuai dengan hasil penelitian Sherman, dkk (dalam Taylor, dkk, 
2009) menyatakan bahwa hampir 75 persen dari semua artikel psikologi sosial yang 
dipublikasikan dalam jurnal personality and social psychology bulletin  menggunakan subjek 
mahasiswa tingkat sarjana. Salah satu alasannya adalah karena subjek mahasiswa lebih 
mudah didapat (Taylor, dkk., 2009). Kemudahan meliputi, kemudahan dalam memperoleh 
jumlah subjek yang banyak, akses, dan memiliki alternatif lebih banyak. Namun demikian 
perlu diketahui bahwa pengambilan sampel terhadap siswa atau mahasiswa akan memiliki 
masalah atau keterbatasan dalam validitas eksternalnya (generalisasi). Apalagi wilayah 
penelitiannya umumnya masih di Pekanbaru. 
 
Penelitian ini memiliki beberapa kendala dan kekurangan.Terdapat kemungkinan beberapa 
skripsi tidak menyerahkan ke bagian perpustakaan. Kendala lain adalah ada beberapa 
skripsi yang tertulis di arsip, tetapi tidak ditemukan di perpustakan  dan terdapat beberapa 
yang tidak lengkap dalam penulisan judul skripsi. Namun demikian penelitian ini secara 
umum dapat menggambarkan peta perkembangan skripsi fakultas psikologi UIN Suska 
Riau. 

 
Simpulan 

 
Hasil penelitian dapat disimpulkan tren tipe penelitian skripsi menggunakan pendekatan 
kuantitatif khususnya penelitian korelasional. Sementara pendekatan kualitatif belum 
menjadi pilihan utama mahasiswa dalam membauat skripsi. Variabel yang menjadi favorit 
mahasiswa adalah sikap, persepsi, dan motivasi. Berdasarkan area penelitian, konsep-
konsep psikologi sosial paling banyak digunakan, dan diikuti psikologi pendidikan, 
sementara  konsep-konsep psikologi agama masih kurang diminati mahasiswa dalam 
pembuatan skripsi. Sementara subjek yang paling banyak diteliti berada di lingkungan 
institusi pendidikan, seperti siswa, mahasiswa dan guru. Sebaliknya institusi lain seperti 
lembaga pemasyarakatan, rumah sakit belum banyak diteliti secara luas. Impikasi penelitian 
ini terutama pada fokus dan metodologi penelitian skripsi. Arah dan prediksi ke depannya, 
tipe penelitian korelasional masin menjadi favorit mahasiswa. Namun dengan hasil 
penelitian ini diharapkan tipe penelitian eksperimen dan kualitatif  lebih menjadi pilihan 
mahasiswa. Selain itu fokus penelitian lebih bervariasi sesuai dengan perkembangan 
penelitian psikologi secara umum. 
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