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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pencapaian paling tinggi sebagai mahasiswa yang mengambil studi S1 yaitu 

dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yaitu mana skripsi tersebut mengenai 

bidang kajian ilmu yang diambilnya. Pernyataan tersebut berdasarkan keputusan yang 

Kemendiknas mengeluarkan Surat Edaran bernomor 152/E/T/2012 kepada seluruh 

Perguruan Tinggi di Indonesia baik Negeri maupun Swasta yang berisikan kewajiban 

menulis karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah sebagai suatu syarat 

kelulusan mahasiswa S1, S2 dan S3. Skripsi itu adalah karangan ilmiah yg wajib 

ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dr persyaratan akhir pendidikan akademisnya 

Jadi skripsi merupakan salah satu hasil karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh 

mahasiswa sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Sarjana dalam 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 

Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini telah banyak tersebar ke berbagai 

daerah, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Indonesia 

merupakan negara yang memperhatikan pendidikan warganya, terlihat banyaknya 

sarjana yang di cetak. Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa jumlah lulusan mahasiswa 

untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 5.381.216 jiwa atau sebesar 27,10 %. Jumlah ini 

meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 sejumlah 5.226.450 jiwa 
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atau 26,34 %.1 Masyarakat saat ini sudah bisa merasakan pendidikan perguruan tinggi 

baik mereka yang ada di kota ketil maupun yang ada di kota-kota besar, hal ini karena 

adanya pendistribusian perguruan tinggi yang dibangun baik perguruan tinggi swasta 

maupun perguruan tinggi negeri. Salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di 

Pacitan yaitu Perguruan Tinggi Swasta X Pacitan, yang merupakan perguruan tinggi 

yang sudah lama ada dan diminati oleh masyarakat di Pacitan. Mahasiswa untuk 

dapat diakui gelarnya dan selesai dalam Studi Sarjana mereka diwajibkan membuat 

skripsi sebagai aplikasi segala pengetahuan yang dia peroleh selama menjalani 

perkuliahan sesuai dengan bidang jurusn yang diambil. Tidak jarang skripsi tersebut 

menimbulkan permasalahan di kalangan mahasiswa tak terkecuali mahasiswa di 

Pacitan. Dalam pembuatan skripsi tersebut memerlukan waktu, biaya dan juga tenaga 

yang tidak sedikit, selain itu karena faktor kurangnya jiwa penelitian diantara 

mahasiswa karena memang pada dasarnya mereka ditujukan untuk terjun sebagai 

tenaga pendidik, bukan peneliti. Maka dari itu muncullah berbagai fenomena-

fenomena seperti perjokian skripsi yang memberikan jalan keluar dari masalah yang 

dihadapi mahasiswa tersebut. Skripsi menunjukkan karya tulis ilmiah yang ditulis 

berdasarkan penelitian baku dengan harapan dapat melahirkan sarjana yang 

berkualitas secara intelektual dan mempunyai nalar ilmiah. Namun tugas penulisan 

skripsi yang dibebankan kepada mahasiswa memunculkan “kebutuhan” dalam 

penyelesaiannya. Kebutuhan tersebut menuntut ketersediaan waktu, kemampuan 

penelitian, biaya, akses internet, pembimbing, serta kebijakan akademik. Perguruan 
                                                             
1 Data ini diperoleh dari Laporan Sekretaris Dewa Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang berjudul Merajut Masa Depan Melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Dalam 
sub tema yang berisi tentang Peluang dan Tantangan Perguruan Tinggi di Indonesia. 
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tinggi menyediakan layanan pembimbing skripsi, dalam hal ini dosen menjadi 

pembimbing bagi mahasiswa, dosen yang ditunjuk berdasarkan jurusan atau 

kompetensi sesuai dengan bidangnya. Namun masalah mulai muncul ketika 

mahasiswa merasa kurang mampu atau tidak sanggup untuk menyelesaikan 

skripsinya, bisa karena faktor tidak adanya waktu, ketidakmampuan atau kurang 

menguasai materi dan dapat juga karena terdesak batas masa studi, maka mahasiswa 

mencari jalan lain yaitu mempertimbangkan layanan bimbingan skripsi bahkan 

layanan pembuatan skripsi. Secara sosiologis, maraknya praktik bimbingan skripsi di 

luar kampus sebagai budaya tanding (counterculture) terhadap kultur akademik di 

perguruan tinggi, yang muncul dalam bentuk penyimpangan atau penyelewengan 

(Soekanto,1995:190-191). Karena adanya permintaan atau kebutuhan akan layanan 

ini,makan bisnis layanan bimbingan skripsi atau perjokian skripsi ada dimana-mana.  

Penyimpangan pembuatan skripsi tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, 

salah satunya yaitu plagiarisme. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid 

mahasiswa Universitas Airlangga  tahun 2013 menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

melakukan plagiat karena faktor lingkungan yaitu tidak adanya sanksi yang tegas dari 

tindakannya tersebut.2 Dijelaskan juga oleh Rachmatul Candra A. (2013) mengenai 

plagiarisme yang dilakukan juga oleh mahasiswa FISIP Universitas Airlangga bahwa 

                                                             
2 Muhammad, Farid.2013.Perilaku Plagiarisme pada Penyusunan Skripsi Universitas Airlangga. 
Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mahasiswa pelaku plagiat melakukan hal tersebut karena mereka 
malas untuk berfikir dan karena lingkungan menyediakan peluang untuk plagiat akhirnya merekapun 
melakukan kegiatan plagiat tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki konsep pemikiran yang 
sama dengan mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi, yaitu melakukan hal tersebut karena 
kurang malas dan dilakukan karena kondisi lingkungan yang tidak ada sanksi dari tindakan-tindakan 
tersebut. 
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mereka melakukannya karena untuk meraih kesuksesan dalam pembuatan skripsi.3 

Sistem pendidikan di Indonesia didadasarkan pada suatu penilaian yang akhirnya 

memberikan dampak buruk kepada para peserta didik. Pembelajaran yang terjadi 

bukan proses lagi yang diutamakan, tetapi hasil akhir yang lebih dipentingkan, hal ini 

seperti yang dikatakan oleh Kepala Humas UI, Kahardityo. Mulai sejak SD sampai di 

perguruan tinggi semua sistem pembelajaran pada akhirnya untuk melihat hasil 

belajar berdasarkan penilaian, bukan proses yang baik dan benar. Sehingga 

pelanggaran-pelanggaran banyak terjadi di dalam sistem pendidikan di Indonesia, 

seperti plagiarisme, joki UNAS, dan jual beli skripsi. 

Dilihat dari peraturan normatif dan norma sosial, perbuatan perjokian skripsi 

yaitu membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau 

melakukan plagiasi.termasuk dalam pelanggaran berat (Kode Etik Mahasiswa di 

Perguruan Swasta X di Pacitan Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 3). Perjokian skripsi jika 

dilihat dari segi hukum benar bahwa kegiatan tersebut merupakan kejahatan 

akademik yang melanggar peraturan perguruan tinggi. Memang dampaknya tidak 

dapat dirasakan langsung, namun jika hal ini tidak segera ditangani oleh pihak 

perguruan tinggi atau pun pemerintah semakin lama akan menurunkan mentalitas 

mahasiswa yang cerdas dan mandiri. Sebenarnya hukuman atas pelanggaran tersebut 

pun juga berat, yaitu mahasiswa tersebut akan cabut gelarnya atau diberhentikan 

                                                             
3 Candra, Rachmatul A.2013.Opini Mahasiswa Terhadap Plagiarisme (Studi di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Para mahasiswa yang plagiat menggunakan plagiarisme untuk 
memperoleh nilai yang bagus dan atas dasar pemikiran efektif dan efisien serta berdasarkan 
perhitungan. Berawal dari kebiasaan mereka yang melakukan plagiat maka merekapun akan 
melakukan kecurangan lainnya yaitu menggunakan jasa skripsi yang dianggap sebagai jalan pintas 
yang mudah dan hasilnyapun juga sesuai keinginan mereka. 
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sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut (Kode Etik Mahasiswa di Perguruan 

Swasta X di Pacitan Tahun 2009 Bab VI Pasal 14 Ayat 3 dan 4). Namun kegiatan 

perjokian skripsi tersebut masih tetap berlangsung dan langgeng hingga saat ini. 

Dari segi pendidikan memang benar telah melakukan kebohongan besar 

dalam pendidikan, dan dari segi sosial pun juga dipandang suatu perilaku 

menyimpang yang menggunakan jalan pintas dalam pembuatan skripsi. Namun 

fenomena tersebut tidak hanya bisa dilihat dari segi benar atau salah, realitasnya 

fenomena perjokian tersebut memang ada dalam kehidupan di masyarakat dan 

menjadi suatu “berkah” bagi pihak-pihak yang ada di dalamnnya. Mahasiswa yang 

menggunakan joki skripsi tersebut memiliki pertimbangan dan nilai-nilai yang 

menjadi dasar perbuatannya untuk melakukan hal tersebut. Dari berbagai cara yang 

dapat dilakukan untuk membuat skripsi Mereka merasa perbuatan dalam pembuatan 

skripsi menggunakan joki skripsi bukanlah suatu hal yang di pandang salah atau 

benar tetapi dipandang sebagai hal yang menguntungkan. Begitupula dari si joki yang 

menganggap bahwa pekerjaan tersebut memiliki nilai pasar yang tinggi karena 

adanya permintaan dari mahasiswa untuk membuatkan skripsi. Para joki skripsi 

tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang menurut mereka bisa 

dimanfaatkan dan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan. Dari fenomena 

perjokian skripsi tersebut dapat diketahui dengan konsep “Rasionalitas”, yaitu 

perbuatan seseorang yang didasari oleh akal pikiran yang dianggap “masuk akal” dan 

dapat “dinalar”. 
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Perjokian skripsi tersebut terjadi karena ada penawaran dan permintaan di 

pasar, yaitu ada joki skripsi dan mahasiswa yang keduanya memiliki sumber daya 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan mereka berdasarkan akal dan 

nalar mereka. Mereka beranggapan memiliki sumberdaya yang bisa dimanfaatkan 

untuk memperoleh keuntungan. Sebagai contoh seorang pelacur, jika dilihat dari 

norma dan hukum jelas perbuatan tersebut merupakan berbuatan yang salah dan 

rendah. Namun jika dilihat dari si pelacur kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang 

menguntungkn bagi dia, karena menurut akal pemikirannya yang hanya dengan 

bermodalkan kecantikan dan tubuh yang menarik dan juga ada permintaan di pasar 

maka dia melakukan pekerjaan tersebut dan memperoleh keuntungan. Dia berpikir 

bahwa dia memiliki sumber daya yang dapat dia gunakan untuk memperoleh 

keuntungan, dan pemikiran tersebut berdasarkan pemikiran rasional. 

Perjokian skripsi telah lama menjadi topik pemberitaan dari beberapa media 

koran elektronik seperti Kompasiana.com. Berdasarkan pemberitaan dalam artikel 

yang ditulis oleh Esme Fadliha diketahui realitas bahwa pada salah satu perguruan 

tinggi di Rawangmangun diketahui adanya kegiatan perjokian skripsi. Perjokian 

skripsi yang terjadi di perguruan tinggi tersebut terdapat beberapa model pelayanan 

joki skripsi yaitu salah satunya manipulasi data untuk skripsi kuantitatif. Hanya 

Rp.350.000,- untuk pengolahan data tingkat S1, dan Rp.500.000,- untuk S2. Dari 

kegiatan perjokian skripsi tersebut setidaknya para joki skripsi setiap bulannya 

memperoleh keuntungan Rp. 3.000.000 pada saat musim padat skripsi. Kegiatan 

perjokian skripsi tersebut terjadi yaitu antara bulan Mei-Agustus. Data ini diperoleh 

dari penelurusuran Tim Kompasiana yang diketuai oleh Esme Fadliha pada 24 
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Februari 2011 di sekitar Universitas UI.4 Joki skripsi sebagai pembuat skripsi 

memiliki koneksi dan hubungan dengan mahasiswa sehingga pemasarannya terus 

berkembang dari tahun ke tahun. Hingga saat ini kegiatan perjokian tersebut masih 

“eksis” dan menjadi “tren” dikalangan mahasiswa tersebut ketika semester akhir 

untuk pembuatan skripsi.  

Berangkat dari latar belakang tersebut peniliti ingin mengetahui bagaimana 

mahasiswa di Pacitan memutuskan memilih untuk menggunakan jasa joki skripsi, 

bagaimana joki skripsi di Pacitan memutuskan untuk memilih bekerja sebagai joki, 

dan bagaimana mekanisme perjokian skripsi yang terjadi dikalangan mahasiswa dan 

joki skripsi di Pacitan mulai dari alasan, motivasi, awal saling mengenal, proses, 

koneksi, interaksi, dan strategi pemasaran dari joki skripsi dan mahasiswa tersebut. 

Diharapkan dalam penilitian ini akan memberikan deskripsi tentang perjokian skripsi 

di Pacitan secara sosiologis dari sudut pandang pelaku perjokian skripsi dan bukan 

dipandang sebagai kegiatan yang salah atau benar. 

 

 

                                                             
4 Informasi ini diperoleh dari http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/24/bisnis-joki-
skripsi%E2%80%A6resiko-minimal-hasil-maksimal-344329.html diakses pada 9 juli 2014 pukul 
14.11. Dalam penelurusan ini diketahui bahwa MA, pria lulusan pendidikan Ekonomi dari salah satu 
universitas negeri di daerah Rawamangun yang menjalani bisnisnya sejak 2001. Pada dasarnya dia 
memang menyediakan jasa pengolahan data dengan SPSS, namun rata-rata klien berdatangan dengan 
hasil lapangan yang tidak bagus ketika dianalisa, karena itu dia meng-upgrade data supaya hasilnya 
memuaskan. Akhirnya ia menyarankan klien untuk tidak perlu turun lapangan . Pengerjaan manipulasi 
dan analisis data paling lambat dilakukan tiga hari. Berarti dalam satu bulan, MA dapat melayani 
minimal 10 klien. Sekali lagi, jumlah 3 juta itu hanya minimal karena menurutnya, dalam satu bulan 
bisa ada sekitar 30 orang yang datang meminta jasanya. 
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1.2 Fokus Penelitian 

1. Bagaimana mahasiswa tersebut memutuskan memilih untuk menggunakan 

jasa joki skripsi? 

2. Bagaimanakah joki skripsi tersebut memutuskan untuk memilih bekerja 

sebagai joki? 

3. Bagaimanakah mekanisme perjokian skripsi yang terjadi dikalangan 

mahasiswa dan joki skripsi di Pacitan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui bagaimana keputusan mahasiswa sehingga memilih 

untuk melakukan tindakan untuk menggunakan jasa joki skripsi 

tersebut. 

b. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang joki skripsi tersebut 

memutuskan untuk memilih pekerjaan sebagai joki skripsi. 

c. Untuk mengetahui mekanisme perjokian skripsi yang terjadi antara 

joki dengan mahasiswa.  

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis,  

1. Bermanfaat untuk pengembangan keilmuan Sosiologi di bidang 

pendidikan perguruan tinggi berkaitan dengan bagaimana perilaku 

mahasiswa yang dalam pembuatan skripsi 
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b. Manfaat Praktis, 

1. Untuk menunbuhkan kesadaran sosial akan pentingnya menghasilkan 

skripsi yang berkualitas dan merupakan hasil karya sendiri di kalangan 

mahasiswa di Pacitan. 

2. Perguruan tinggi yang yang ada di Pacitan lebih memperhatikan 

permasalahan masalah pembuatan skripsi yang mana selama ini telah 

terjadi penyimpangan dalam pembuatannya di kalangan 

mahasiswanya. 

3. Bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan peraturan tentang 

pembuatan skripsi dan memberikan sosialisasi peraturan tersebut 

kepada perguruan tinggi swasta di kota kecil melalui Dinas Pendidikan 

di Pacitan tersebut. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1  Konseptualisasi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman 

Dalam perjalanan terbentuknya pemikitan teori pilihan rasional James 

S. Coleman, dari beberapa tokoh sosiologi sebelumnya telah membahas 

masalah tindakan rasional seseorang. Meskipun dalam pengkonseptualnya 

berbeda akan tetapi sama-sama menggunakan pemikiran rasional. 

Perkembangan teori pilihan rasional sebelumnya sudah dibahas dalam teori 

tindakan dari Max Weber. Weber memisahkan empat tindakan sosial di dalam 

sosiologinya yang salah satunya yaitu tindakan zweck rational yaitu tindakan 

yang sosial yang melandaskan diri kepada pertimbangan-pertimbangan 
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manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya. Dengan 

kata lain, zweck rational adalah suatu tindakan sosial yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan menggunakan dana serta daya 

seminimal mungkin. Weber menjelaskan bahwa tindakan rasional seseorang 

berdasarkan pertimbangan nilai-nilai untung rugi apa yang nantinya akan 

diperoleh oleh seseorang tersebut. Penejelasan weber tersebut hanya sebatas 

menggambarkan alasan seseorang bertindak yang akan mempengaruhi pola-

pola perilaku seseorang dan struktur di masyarakat.  

Sebenarnya perkembangan teori pilihan rasional bermula dari 

pemikiran Debra Friedman dan Michael Hecker (1988) telah mengumpulkan 

apa yang mereka lukiskan sebagai model “kerangka” teori pilihan rasional 

(Ritzer, 2012:709). Fokus di dalam teori pilihan rasional adalah para aktor 

yang mempunyai tujuan, atau mempunyai intensionalitas. Yakni, para aktor 

mepunyai tujuan-tujuan yang dituju tindakan-tindakan mereka. Para aktor 

juga dilihat mempunyai pilihan-pilihan (atau nilai-nilai, kegunaan-kegunaan). 

Teori pilihan rasional tidak berkenaan dengan apa pilihan-pilihan itu, atau 

sumber-sumbernya, yang terpenting adalah fakta bahwa tindakan dilakukan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang konsisten dengan hierarki pilihan serorang 

aktor. 

Meskipun teori pilihan rasional bermula dengan maksud-maksud atau 

tujuan-tujuan sang aktor, pilihan itu harus memperhitungkan setidaknya dua 

pembatas utama pada tindakan itu, yaitu yang pertama adalah kelangkaan 

sumber daya. Para aktor mempunyai sumber-sumber daya yang berbeda dan 
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juga akses yang berbeda kepada sumber-sumber daya lainnya. Bagi orang-

orang yang mempunyai sumber daya, pencapaian tujuan-tujuan mungkin agak 

mudah akan tetapi, bagi orang yang memliki sedikit, pncapaian tujuan 

mungkin sulit atau mustahil. D. Friedman dan Hechter menjelaskan tentang 

kelangkaan sumber daya ada ide mengenai biaya kesempatan (Ritzer, 

2012:709-710). Dalam mengejar tujuan tertentu, para aktor harus mengawasi 

biaya untuk membatalkan tindakan mereka yang paling menarik selanjutnya. 

Seorang aktor mungkin memilih untuk tidak mengejar tujuan yang bernilai 

paling tinggi jika sumber-sumber dayanya dapat diabaikan, jika kesempatan 

tujuan itu kecil, dan jika dalam usaha mencapai tujuan itu dia membahayakan 

kesempatannya untuk mencapai tujuan selanjutnya yang paling bernilai.  

Sumber kedua pembatas pada tindakan individu adalah lembaga-

lembaga sosial seperti yang diajukan D. Friedman dan Hechter suatu 

kehendak seorang individu secara khas akan menemukan tindakan-

tindakannya yang sejak lahir hingga kematian diperiksa oleh aturan-aturan 

keluarga dan sekolah, hukum-hukum dan ordinansi-ordinansi, kebijakan-

kebijakan perusahaan, gereja, sinagog, dan masjid, dan rumah sakit dan 

kamar-kamar mayat (Ritzer, 2012:712-713). Dengan membatasi sekumpulan 

rngkaian tindakan yang mungkin tersedia bagi para individu, aturan-aturan 

permainan yang dapat dipaksakan-termasuk norma-norma, hukum-hukum, 

agenda-agenda, dan aturan-aturan pengumutan suara-secara sistemik 

mempengaruhi hasil-hasil sosial.  
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Teori pilihan rasional telah menjadi salah satu teori “panas” di dalam 

sosiologi kontemporer, yaitu James S. Coleman . Pada tahun 1989 Coleman 

mendirikan suatu jurnal, Rationality and Society, yang dibaktikan untuk 

penyamaian karya dari suatu perspektif pilihan rasional. Selain itu pada tahun 

1990b Coleman juga menerbitkan sebuah buku yang sangat berpengaruh yaitu 

Foundation of Social Theory, yang didasarkan pada perpsepktif tersebut. 

Coleman berargumen bahwa sosiologi harus berfokus pada sistem-sistem 

sosial tetapi fenomena makro demikian harus dijelaskan dengan faktor-faktor 

yang internal bagi mereka, para individu secara prototipikal. Fokus perspektif 

Coleman yaitu pada individu, dimana pada level individu ini data dapat 

diperoleh dan merupakan tempat dibuatnya “intervensi-intervensi” untuk 

mencapai perubahan sosial.  

Orientasi pilihan rasional Coleman dalam ide dasarnya bahwa “orang-

orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu (dan 

dengan tindakan-tindakan itu) dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan” 

(Ritzer, 2012:759). Pemikiran lebih lanjut dari Coleman yaitu suatu 

konseptualisasi yang seksama mengenai aktor rasional yang berasal dari 

ekonomi, konseptualisasi yang melihat para aktor memilih tindakan-tindakan 

yang akan memaksimalkan manfaat, atau pemuasan kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan-keinginan mereka. 

Ada dua unsur utama di dalam teorinya yaitu para aktor dan sumber-

sumber daya. Sumber-sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan oleh 

para aktor dan mereka berkepentingan padanya. Karena orientasi Coleman 
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kepada tindakan rasional individual, itu berarti bahwa fokus Coleman dari 

segi isu makro-mikro adalah pertautan makro ke-mikro, atau bagaimana 

kombinasi tindakan-tindakan individual menghasilkan perilaku sistem 

(Ritzer,2012:762). Mengingat kedua unsur ini, Coleman merinci bagaimana 

interaksi mereka mengarah ke tingkat system, masing-masing memiliki 

kontrol atas sumber daya yang memiliki kepentingan terhadap yang lain. 

Suatu sistem tindakan struktur ini, bersama-sama dengan fakta bahwa para 

aktor memiliki tujuan memaksimalkan realisasi kepentingannya yang 

memberikan kebebasan, atau karakter sistemik kepada tindakan mereka.. 

Mengingat orientasinya pada tindakan rasional individu, ini terdapat bahwa 

fokus Coleman dalam hal masalah mikro-makro adalah keterkaitan mikro ke 

makro, atau bagaimana kombinasi tindakan individu menimbulkan perilaku 

sistem tersebut. Sementara dia menyelaraskan prioritas kepada issue ini. 

Coleman di sini juga tertarik dalam hubungan makro ke mikro, atau 

bagaimana sistem membatasi orientasi pelaku tersebut. Akhirnya, ia 

menunjukkan dengan jelas minat pada aspek hubungan mikro-mikro itu, atau 

dampak dari tindakan individu terhadap tindakan individu lain. 

1.5.2 Teori Pilihan Rasional Dalam Perjokian Skripsi 

Fokus di dalam teori pilihan rasional adalah para aktor yang 

mempunyai tujuan, atau mempunyai intensionalitas. Yakni, para aktor 

mepunyai tujuan-tujuan yang dituju tindakan-tindakan mereka. Para aktor 

juga dilihat mempunyai pilihan-pilihan (atau nilai-nilai, kegunaan-kegunaan). 

Karena adanya permintaan atau kebutuhan akan layanan ini,makan bisnis 
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layanan bimbingan skripsi atau perjokian skripsi ada dimana-mana. Dari 

berbagai cara yang dapat dilakukan untuk membuat skripsi Mereka merasa 

perbuatan dalam pembuatan skripsi menggunakan joki skripsi bukanlah suatu 

hal yang di pandang salah atau benar tetapi dipandang sebagai hal yang 

menguntungkan. Begitupula dari si joki yang menganggap bahwa pekerjaan 

tersebut memiliki nilai pasar yang tinggi karena adanya permintaan dari 

mahasiswa untuk membuatkan skripsi. Para joki skripsi tersebut memiliki 

kemampuan dan pengetahuan yang menurut mereka bisa dimanfaatkan dan 

dipergunakan untuk memperoleh keuntungan. Dari fenomena perjokian 

skripsi tersebut dapat diketahui dengan konsep “Rasionalitas”, yaitu perbuatan 

seseorang yang didasari oleh akal pikiran yang dianggap “masuk akal” dan 

dapat “dinalar”. 

Kaitannya dengan mekanisme hubungannya pun mereka pada joki dan 

mahasiswa juga di dasarkan atas pemikiran rasional, yaitu joki skripsi tidak 

asal menerima mahasiswa yang akan dibuatkan skripsinya. Mereka 

mempertimbangkan tingkat kesulitan pembuatan skripsi, harga, dan 

waktunya. Bagi joki profesional dia akan mudah untuk memilih pelangganya, 

akan tetapi bagi joki yang masih baru akan memilih-milih mahasiswa yang 

ingin hasil skripsinya tidak terlalu baik dan seadanya saja. Begitu juga 

sebaliknya dari pihak mahasiswa memilih joki juga atas pertimbangan 

rasional, jika mereka adalah mahasiswa pintar yang menginginkan hasil 

skripsinya berkualitas maka mereka akan memilih joki profesional yang 
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pengalamannya sudah banyak dalam menghasilkan skripsi yang baik. 

Sedangkan mahasiswa yang hanya menginginkan segera lulus mereka 

memilih joki mana saja yang bisa menghasilkan skripsi cepat. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1. Paradigma 

Fokus permasalahan dalam penilitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana keputusan mahasiswa memilih menggunakan joki skripsi, 

bagaimana joki skripsi memilih pekerjaan sebagai joki skripsi dan bagaimana 

mekanisme perjokian skripsi yang terjadi di  Pacitan jika dijelasakan dengan 

teori rasional choice apakah tindakan yang dilakukan oleh para joki skripsi 

dan mahasiswa tersebut merupakan tindakan rasional seperti yang dijelaskan 

oleh James Colmens.. Berdasarkan fokus permasalahan tersebut peneliti 

menggunakan paradigma perilaku sosial, dimana perhatian utama pengamat 

tertuju pada perilaku individu dari para mahasiswa dan joki skripsi tersebut 

melakukan perjokian skripsi. 

Sebagai salah satu paradigma dalam penelitian, pokok persoalan dalam 

perilaku sosial yaitu tingkah laku individu, yang berlangsung dalam hubungan 

dengan faktor lingkungan, yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan 

tingkah laku dan perubahan lingkungan aktor (Amwar& Andang, 2008). 

Penelitian ini menggunakan paradigma perilaku sosial yang mana manusia 

mempunyai bagian dalam menentukan tindakannya yang berhubungan dengan 

lingkungan dan kepentingan-kepentingan dibalik tindakan perjokian tersebut 
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dan bagaimana proses perjokian yang terjadi. Tindakan perjokian skripsi yang 

dilakukan olah mahasiswa dan joki tersebut dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan sekitar yangmana mahasiswa melakukan tindakan tersebut karena 

pengaruh lingkungan dan bahkan akan mempengaruhi mahasiswa yang 

lainnya. Kegiatan tersebut menjadi suatu kebiasaan atau sudah menjadi 

budaya bahwa setiap pembuatan skripsi mahasiswa lebih memilih untuk 

menggunakan jasa joki skripsi. Maka dapat diketahui bahwa ada hubungan 

yang fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan aktor (Ritzer, 1985) 

 Paradigma ini digunakan peneliti untuk membantu menjawab 

research question peneliti yaitu bagaimana keputusan mahasiswa memilih 

menggunakan joki skripsi, bagaimana joki skripsi memilih pekerjaan sebagai 

joki skripsi dan bagaimana mekanisme perjokian skripsi yang terjadi di  

Pacitan jika dijelasan dengan teori rasional choice James Colmens, dimana 

fokusnya yaitu tindakan yang didasarkan atas pemikiran rasional dan proses, 

koneksi, interaksi, serta strategi menjaga rahasia dan strategi pemasaran dari 

joki skripsi dan mahasiswa tersebut. 

1.6.2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diginakan dalam penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menfokuskan mengungkap 

realitas lebih dalam dimana peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian. 

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti 

merupakan instrumen penting dalam mengumpulkan data dari para informan 
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baik dari observasi maupun wawancara mendalam. Hal ini karena peneliti 

menganggap dirinya dapat mendekati sudut pandang pelaku melalui 

wawancara dan observasi terinci (Denzim&Lincoln, 2009). Selain itu peneliti 

memilih metode kualitatif karena ingin mengupayakan deskripsi yang 

beragam karena penelitian kualitatif percaya bahwa deskripsi yang kaya 

tentang dunia sosial sungguh tak ternilai. Denzim dan Lincoln menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu 

peneliti menggunakan strategi studi kasus dalam analisis penelitian ini. Studi 

kasus yaitu memiliki kekuatan yang unik yakni kemampuan untuk 

berhubungan sepenuhnya dengan berbagai bukti. Studi kasus memungkinan 

peneliti untuk mempertahankan karakeristik holistik dan bermakna dari 

peristiwa-peristiwa kehidupan nyata (Yin, 1996:4). Strategi studi kasus dipilih 

karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-

peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitian terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata dan tidak dapat dimanipulasi 

bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas 

dan dimana multisumber sumber dimanfaatkan (Yin, 1996:1-18). 

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu penelitian 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

tentang fenonema yang diteliti yaitu mekanisme perjokian yang dikalangan 
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mahasiswa di Pacitan. Dalam penelitian akan menggambarkan mengenai 

mekanisme perjokian skripsi yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan oki 

skripsi serta alasan mengapa joki skripsi memilih pekerjaan tersebut serta 

alasan mengapa mahasiswa memutuskan untuk menggunakan jalan pintas 

perjokian skripsi. 

1.6.3. Batasan Konsep  

Konsep penelitian digunakan untuk memudahkan peneliti dalan proses 

analisis hasil pengamatan. Adapun konsep dari penelitian ini yaitu : 

1. Joki  

Joki yang dimaksud yaitu mereka yang secara perseorangan ataupun 

kelompok yang membuatkan sebagian atau seluruh dari isi skripsi kepada 

mahasiswa. joki skripsi yang dimaksudkan mereka yang pernah ataupun 

yang sedang melakukan kegiatan perjokian skripsi di Pacitan. 

2. Skripsi  

Skripsi dalam KBBI pengertiannya yaitu karangan ilmiah yangg wajib 

ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan 

akademisnya. 

3. Mahasiswa 

Mahasiswa dalam KBBI yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi. 

Namun dalam penelitian ini mahasiswa yang dimaksud tidak semuanya, 

akan tetapi dibatasi yaitu mereka yang sedang atau telah mengerjakan 

skripsi yang mana dalam menyelesaikan skripsi pembuatannya tidak 
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murni dari hasil pengerjaannya sendiri tetapi dibuatkan sebagian ataupun 

seluruhnya oleh orang lain. 

4. Mekanisme Perjokian Skripsi 

Mekanisme perjokian skripsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

cara dan proses dari para pelaku baik dari mahasiswa ataupun joki. Dalam 

hal ini cara dan proses tersebut berdasarkan pertimbangan dari pihak 

mahasiswa maupun joki yang meliputi pemilihan kriteria joki dan 

mahasiswa, penentuan topik, cara perolehan data, cara penentuan harga, 

lama mengerjakan skripsi, bagian bab yang dikerjakan, cara pemasaran, 

pernah tidaknya berhenti ditengah pengerjaan, pihak yang terlibat, pernah 

tidaknya terjadi konflik, kepuasan hasil skripsi, dan kiat menjaga rahasia 

kegiatan perjokian skripsi. 

1.6.4. Setting Sosial 

Dalam penelitian ini tempat penelitian dari realitas sosial mahasiswa 

perguruan tinggi swasta yang menggunakan jasa skripsi yaitu di Pacitan. 

Alasan peneliti memilih setting sosial di daerah Pacitan yaitu karena Pacitan 

masuk dalam 7 daerah yang masih tertinggal di Jawa Timur. Hal tersebut 

didasarkan atas pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo, 

Jumat (25/6/10), di koran TEMPO Interaktif. Tertinggalnya daerah pacitan, 

menurut Rasiyo, dilihat dari beberapa kriteria di antaranya sumber daya 

manusia, sarana-prasarana, pembangunan infrastruktur serta Indeks 

pembangunan manusianya (Tempo, 25 Juni 2010). 
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Alasan lainnya yaitu pendidikan di pacitan masih rendah, hal ini 

tebukti dari minimnya perguruan tinggi di pacitan. Berdasarkan data Rekap 

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta per Kabupaten / Kota di Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 

VII tanggal 01 october 2013, di pacitan bentuk perguruan tingginya yang 

paling banyak yaitu Sekti yang jumlahnya ada 5, sedangkan universitasnya 

belum punya, dan hanya memiliki 1 pergurun tinggi swasta. Hal inilah yang 

menyebabkan banyaknya terjadi perjokian skripsi di pacitan karena memang 

pembangunan pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan banyak 

fenomena jual beli skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa di di Pacitan. 

Selain itu akreditasi dari perguruan tinggi di Pacitan masih rendah, 

sehingga mahasiswa dari luar cenderung tidak akan mengakses internet 

mengenai skripsi yang dihasilkan para mahasiswa perguruan tinggi yang ada 

di Pacitan, sehingga hal tersebut memudahkan mahasiswanya untuk 

melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi yaitu melalui joki skripsi. 

(Berbagai sumber yang diperoleh tidak dicantumkan demi kerahasiaan obyek 

penelitian) 

 

1.6.5. Teknik Pencarian Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu para subyek penelitian yang 

mana mereka yaitu para mahasiswa dan joki skripsi yang sedang atau pernah 

melakukan kegiatan perjokian skripsi di Pacitan. Data yang diperoleh dari 

para joki skripsi dianggap sebagai data dari produsen atau pembuat skripsi 
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sedangkan mahasiswa merupakan sumber data sebagai pihak konsumen dari 

kegiatan perjokian skripsi. Mahasiswa dan joki skripsi tersebut dianggap 

sebagai subyek penelitian karena menjadi pelaku kegiatan perjokian skripsi 

dan mengetahui bagaimana praktek-praktek perjokian skripsi yang ada di 

Pacitan. 

Penelitian ini membahas masalah yang bersifat sensitif yaitu berkaitan 

dengan penyimpangan di perguruan tinggi yang mana pelaku-pelakunya 

melakukan kegiatan perjokian skripsi secara tersembunyi. Karena hal tersebut 

peneliti tidak memiliki informasi siapakah pelaku-pelaku kegiatan perjokian 

skripsi tersebut. Untuk itu peneliti menggunakan teknik Snowball yang mana 

subyek penelitian diperoleh dari informasi subyek penelitian sebelumnya yang 

dilakukan pada saat penelitian hingga dicapai sejumlah data yang dianggap 

telah cukup merepresentasikan kegiatan perjokian skripsi.  

Subyek penelitian yaitu joki skripsi dan mahasiswa yang sedang atau 

pernah melakukan kegiatan perjokian skripsi. Dari joki skripsi dan mahasiswa 

yang telah ditelurusi nantinya akan memberikan informasi siapa pelaku 

perjokian skripsi lainnya. Peneliti dalam menemukan siapakah pelaku-

pelakunya terlebih dahulu melakukan penelusuran kepada beberapa teman 

kenalan yang kuliah di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Pacitan untuk 

mengetahui pelaku perjokian. Penelurusan pertama yaitu dilakukan terhadap 

FDC yang merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Penjaskes angkatan 

tahun 2010 dan penelusuran kedua dilakukan terhadap MT yaitu seorang 

mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dari penelusuran pertama 
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berdasarkan informasi dari FDC muncul dua nama pelaku perjokian skripsi 

yaitu K dan FR yang tidak lain mereka adalah seorang joki skripsi. Sedangkan 

dari penelurusan kedua terhadap MT diketahui satu nama yaitu T yang 

merupakan mahasiswa yang sedang melakukan perjokian skripsi. 

Dari subyek penelitian K diketahui informasi bahwa ada salah seorang 

tetangganya berinisial A yang merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan 

Penjaskes dari universitas yang juga melakukan kegiatan perjokian skripsi. A 

menjadi subyek penelitian karena menjadi pelaku kegiatan perjokian skripsi 

yang mana skripsinya dibuatkan oleh orang lain. Berdasarkan informasi dari 

A muncul nama joki skripsi yang membantu mengerjakan skripsinya yaitu N 

yang merupakan teman satu kelompok KKN dari jurusan Pendidikan 

Matematika. Sedangkan dari subyek penelitian T diketahui satu nama yaitu 

seorang joki skripsi berinisial S yang merupakan teman kenalan. S merupakan  

adik angkatan dari perguruan tinggi yang sama dari subyek peneltitian T. S 

merupakanm mahasiswa angkatan tahun 2011 dan konsentrasi jurusannya 

yaitu jurusan Ilmu Sosial. 

Dengan menggunakan teknik Snowball dalam pencarian sumber data, 

penelitian ini memperoleh 6 subyek penelitian yang mana 2 di antaranya yaitu 

A dan T yang merupakan seorang mahasiswa dan 4 lainnya yaitu K, FR, N 

dan S yaitu joki skripsi. Selain itu juga ada dua informan yaitu FFDC dan MT 

yang mana mereka memberikan informasi tentang siapa pelaku-pelaku 

perjokian skripsi di Pacitan.  
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1.7 Instrument Pengumpulan data 

1.7.1. Wawancara Mendalam 

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih dalam dan 

terfokus, maka digunakan metode wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam sangat relevan dan sangat menunjang untuk digunakan dalam 

penelitian ini, karena dengan metode ini peneliti bisa berhubungan secara 

langsung dengan subyek penelitian dan informan. Wawancara mendalam yang 

digunakan yaitu wawancara terfokus yang mana pertanyaan yang diajukan 

kepada informan arahnya terpusat pada pokok persoalan mengenai perjokian 

skripsi dikalangan mahasiswa di Pacitan (Suyanto&Sutinah, 2005:78). 
Wawancara tersebut pada hakikatnya terbuka dan pihak yang diwawancarai 

tak harus bekerja sama secara penuh dalam menjawab pertanyaan (Yin, 

2002:87). Dalam wawancara mendalam subyek penelitian dapat menolak 

untuk memberikan informasi dan peneliti menyesuaikan serta tidak memaksa 

kehendak. Selain itu peneliti bisa melihat keadaan subyek penelitian, baik dari 

perilakunya, ekspresi saat diwawancara, lingkungan sekitar dan siapa saja 

yang bersama subyek penelitian. 

 

1.7.2. Studi Literatur 

Selain dengan menggunakan cara wawancara mendalam, informasi 

yang diperoleh dari data sekunder yaitu dari penelitian terdahulu, skripsi, 

jurnal ilmiah, berita yang dimuat baik dari media cetak ataupun media 

elektronik. 
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1.8 Teknik Analisa Data 

Pada tahap pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan dan mengkategorikan data berdasarkan 

beberapa tema sesuai fokus penelitiannya (Suyanto&Sutinah, 2010: 173). 

1.8.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman  

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya 

sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: 

(1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat 

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar 

untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis data interaktif 

(Idrus, 2009:148). Berikut proses analisa data interaktif: 

1. Tahap reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. 

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-

pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola 

mana yang meringks sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang 

berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses 

reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 
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mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

2. Display data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati 

penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan 

interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses 

ini adalah melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, 

pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif yaitu kasus khas, berbeda, 

mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat. (Idrus, 

2009:148-151) 

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan 

model analisis interaktif dari Miles dan Huberman untuk mengkategorikan 

data yang telah dikumpulkan melalui indepth interview. Kategorisasi data 
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dilakukan agar peneliti dapat membahas permasalahan sesuai dengan issue-

issue penelitian yang telah disusun sebelumnya. 
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