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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Suatu lembaga perguruan tinggi itu akan menarik dan tambah menarik 

jika perguruan tinggi itu bisa memadukan antara pendidikan hard skills dan 

pendidikan soft skills dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tehnologi dan 

ketrampilan diseluruh bidang kegiatanya.
1
 Akan tetapi kecenderungan saat ini 

adalah munculnya gejala keengganan para mahasiswanya untuk terlibat 

dalam kegiatan kemahasiswaan, sehingga tidak sedikit mahasiswa sekarang 

yang hanya belajar saja (pendidikan hard skills), tanpa menghiraukan 

kegiatan ko-kurikuler apalagi kegiatan ekstrakurikuler (pendidikan soft 

skills). Alasannya adalah malas, mengganggu konsentrasi belajar, hanya 

membuang-buang waktu, atau kurang bermanfaat. Dalam pembentukan soft 

skills bagi mahaiswa banyak faktor diantranya faktor internal yang ada dalam 

diri individu mahasiswa itu sendiri, antusias atau tidak untuk mengikuti 

kegiatan kampus, sedangkan kampus sudah memfasilitasi seperti membuka 

relasi antar lembaga. 

Menurut Zainal dan Sujak, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas 

bahwa pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis 

guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan 

karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan 

santun dan berinteraksi dengan masyarakat, berdasarkan beberapa penelitian 
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di luar negeri bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh 

pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skills) saja, tetapi lebih oleh 

kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skills). Menurut salah satu 

penelitian dari Amerika, mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya 

ditentukan sekitar 20% oleh hard skills. Bahkan orang-orang tersukses di 

dunia bisa berhasil di karenakan lebih banyak didukung kemampuan soft 

skills dari pada hart skills.
2
 

UNIDA Gontor dikenal luas sebagai satu-satunya perguruan tinggi di 

Indonesia yang sejak berdirinya telah menggunakan bahasa Arab dan Inggris 

sebagai media pengajaran dan komunikasi. Mahasiswa menulis paper dan 

tugas akhir dengan dua bahasa itu, begitu pula ketika berkomunikasi sehari-

hari di dalam kampus. UNIDA Gontor juga menerapkan sistem penuh, 

dimana masjid, asrama, perumahan dosen, ruang kuliah, perpustakaan, 

perkantoran, sarana olah raga dan fasilitas lainnya terletak di dalam sebuah 

kampus terintegrasi, yang dengan itu menciptakan suatu lingkungan yang 

kondusif bagi pembelajaran dan interaksi antara para mahasiswa dan dosen 

secara intensif, sehingga menjamin penanaman nilai-nilai persaudaraan 

(ukhuwwah), keikhlasan, kesederhanaan, toleransi, jiwa kemandirian, 

kepemimpinan dan lain-lain sehingga terealisasikan visi dan misinya.
3
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Dalam undang-undang no. 20 tahun 2003, tentang system pendidikan 

nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. Selanjutnya dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi, serta 

bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4
 

Kampus UNIDA adalah merupakan salah satu kampus yang 

mempunyai kegiatan dalam rangka turut serta mewujudkan sistem pendidikan 

nasional, yang dituangkan dalam bentuk tri dharma perguruan tinggi, juga 

visi, misi dan tujuan lembaganya. Sehingga UNIDA ini merupakan salah satu 

universitas di Indonesia yang termasuk juga menangani metode 

pengembangan soft skills mahasiswanya. Universitas ini diresmikan oleh 

menteri pendidikan dan kebudayaan nasional yaitu Mohammad Nuh pada 

tanggal 18 September 2014.
5
 

Salah satu program yang sedang dikembangkan di UNIDA Gontor 

yaitu menjadikan para mahasiswanya mempunyai kemampuan dan 

ketrampilan, tidak hanya dalam bidang ilmu saja (hard skills), tapi juga 

                                                           
4
 Sugiono, Metode penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. 

(Bandung: ALFABETA, CV., 2011), hlm. 42. 
5
 www.SIAdarussalamuniversity.com/posted bymineenjoyz 22 september 2014. 

http://www.siadarussalamuniversity.com/posted


4 
 

 
 

mempunyai kemampuan diberbagai ketrampilan hidup yang dapat 

meningkatkan kualitas personal (personal growth), yang berbentuk intra dan 

interpersonal skills, sebagaimana yang telah diungkapkan Elfindri dkk. 

dalam bukunya Agus Wibowo, sedangkan intrapersonal skills meliputi: 

Jujur, tanggung jawab, toleransi, menghargai orang lain, kemampuan 

bekerja sama, bersikap adil, kemampuan mengambil keputusan, 

kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan mengelola perubahan, 

mengelola stress, mengelola waktu, kemampuan melakukan transformasi 

diri. Sementara wujud interpersonal skills  di antaranya: Kemampuan 

bernegoisasi, presentasi, melakukan mediasi, kepemimpinan, berkomunikasi 

dengan pihak lain dan  berempati dengan pihak lain.
6
 Pendidikan soft skills, 

yaitu berupa sedikit memberikan pengetahuan kognitif, bahkan secara 

eksterm dapat dikatakan bahwa pendidikan soft skills itu tidak usah 

diajarkan secara kognitif. Tentu sangat berbeda bila dibandingkan dengan 

pendidikan matematika, biologi dan sejenisnya, sehingga diajarkan melalui 

metode internalisasi dan tehnik pendidikannya melalui peneladanan, 

pembiasaan, penegakan peraturan dan pemotivasian. Bukan dengan cara 

menerangkan atau mendiskusikan, jika pun perlu itu hanya cukup sedikit 

saja. Pendidikan soft skills di UNIDA itu dilakukan dengan treatment atau 

perlakuan-perlakuan. 

Melihat permasalahan yang terjadi pada sebagian mahasiswa akhir-

akhir ini yang semakin krisis, yaitu kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 
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dan program lembaga seperti: kurang memanfaatkan  media elektronika dan 

alat media lain untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi diri mahasiswa, 

kurang memperhatikan kegiatan kampus dan juga kemasyarakatan terkait 

dengan tempat dan media dakwah serta lembaga pendidikan lainnya, dan 

masih banyak lagi permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang bisa 

menghambat proses pembentukan soft skills para mahasiswanya. 

Keunikan metode pengembangan soft skills mahasiswa UNIDA Gontor 

itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang 

metode pengembangan soft skills mahasiswanya, sehingga bisa diketahui 

konsep metode pengembangan soft skills mahasiswa UNIDA Gontor dan 

faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan metode 

pengembangan soft skills mahasiswanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pegembangan soft skills mahasiswa UNIDA Gontor 

Mantingan? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat metode pengembangan 

soft skills mahasiswa UNIDA Gontor Mantingan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  
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  Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

secara empirik tentang bagaimana metode pengembangan soft skills 

mahasiswa UNIDA Gontor Mantingan, sedangkan secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui metode pengembangan soft skills mahasiswa UNIDA 

Gontor Mantingan. 

b.  Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat metode 

pengembangan soft skills mahasiswa UNIDA Gontor Mantingan.  

2. Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian baik secara teori secara akademik maupun 

secara praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan secara akademik 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang suatu model 

metode pengembangan soft skills mahasiswa tingkat perguruan 

tinggi, yang selanjutnya dapat ditiru oleh perguruan tinggi lain, 

dalam upaya meningkatkan metode pengembangan soft skills 

mahasiswanya. 

2) Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi dunia 

pendidikan tingkat perguruan tinggi dalam pengembangan konsep 

dan teori ilmu pendidikan khususnya teori-teori ilmu metode 

pengembangan soft skills mahasiswa. 
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b. Kegunaan secara praktis. 

1). Masukan bagi perguruan tinggi: dapat memberikan kontribusi 

dalam metode pengembangan soft skills mahasiswa dalam upaya 

peningkatan mutu metode pengembangan soft skills mahasiswa. 

 2). Masukan bagi UNIDA Gontor Mantingan: dapat lebih 

meningkatkan kreatifitas dan ketrampilan dalam bidang manajerial 

khususnya dalam metode pengembangan soft skills mahasiswanya.  

D. Telaah Pustaka 

     Pemaparan telaah pustaka dimaksudkan guna memberikan gambaran 

tentang metode pengembangan soft skills mahasiswa dengan penelitian lain 

yang sudah pernah dilakukan peneliti untuk mendekati permasalahan yang 

sama atau relatif sama. Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang metode 

pengembangan soft skills mahasiswa sudah bukan hal yang baru lagi. Dengan 

upaya tersebut bertujuan agar pengembangan yang dilakukan memiliki 

landasan yang kuat. Diharapkan dengan memaparkan telaah pustaka dapat 

menemukan perbedaan dan kelebihan dengan penelitian yang telah dilakukan, 

dengan demikian dapat memecahkan permasalahan yang baru atau 

menyempurnakan penelitian terdahulu. Dari sini penelitian akan mengambil 

beberapa karya ilmiah terdahulu, antara lain yang berkaitan dengan metode 

pengembangan soft skills mahasiswa. Hasil karya ilmiah tersebut antara lain: 

Pertama, Penelitian ini yang dilakukan oleh saudara Faridah Hariyani. 

2012. Jurnal. Proses Pembelajaran Berorientasi pada Pengembangan Soft 

Skils. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pentingnya 
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pengembangan soft skills bagi guru dalam membangun keprofesionalannya. 

Soft Skills adalah keterampilan pribadi guru dalam berhubungan dengan orang 

lain (Interpersonal Skill) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri 

(Intrapersonal Skill) yang mampu mengoptimalkan pengembangan unjuk 

kerja secara maksimal. Dengan soft skill guru dapat memberikan teladan 

dalam bersikap dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai, moralitas, dan 

budaya bangsa Indonesia.
7
 Penelitian ini menunjukkan akan manfaat soft 

skills, bahwa dengan soft skill, guru dapat memberikan teladan dalam 

bersikap dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai, moralitas, dan budaya 

bangsa Indonesia. Tentu berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan 

yang menekankan pada metode pengembangan soft skills mahasiswa. Namun 

yang akan diteliti adalah berfokus pada metode pengembangan soft skills 

yang ada di UNIDA. 

Kedua. Akhtim Wahyuni. 2011. Jurnal kependidikan Vol. 1, No. 1. 

yang berjudul Mengasah Interpersonal Skills Mahasiswa Calon Pendidik.  

Jurnal ini membahas tentang interpersonal skills bagi mahasiswa calon 

pendidik.
8
 Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan 

yang menekankan tidak hanya interpersonal skills saja tapi juga 

intrapersonal skills juga pada metode pengembangan soft skills. 

Ketiga. Dyah Ayu Nur Aini. 2013. Skripsi yang berjudul “Persepsi 

Pemustaka Terhadap Interpersonal Skill Pustawakan Pelayanan Umum di 
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Perpustakaan UIN Sunan Kali JagaYogyakarta. Dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi pemustaka terhadap interpersonal skill 

pustakawan pelayanan umum diperpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta sudah baik dengan hasil total nilai rata-rata 2,90. Maka 

disarankan kepada pustakawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam hal Interpersonal skill terutama 

kemampuan tentang entrepreneurship.
9
 Penelitian ini menunjukkan akan 

manfaat Interpersonal skills pada pustakawan perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan terutama kemampuan 

tentang entrepreneurship, tentu berbeda dengan penelitian yang sedang 

dilakukan yang menekankan pada metode pengembangan soft skills 

mahasiswa.  

      Keempat: Mtsweni dkk. 2016. Jurnal Internasional. Soft Skills for 

Software Project Team Members. Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan soft skill yang memfasilitasi 

pengiriman SDP sukses. Hasil peneitian ini menunjukkan bahwasannya soft 

skills sangat berpengaruh dalam sebuah tim untuk melaksanakan sebuah 

proyek. Namun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada  

metode pengembangan soft skills yang ada di UNIDA.
10
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Kelima, Siti Hamidah. 2012. Jurnal Pendidikan Vokasi Volume 2 Nomer 

1. Model Pembelajaran Soft Skills Terintegrasi pada Siswa SMK Program 

Studi Keahlian Tata Boga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model 

hepotetik dari pembelajaran soft skills siswa SMK Boga. Hasil dari penelitian 

ini soft skills diidentifikasi dari kurikulum jasa boga kelompok produktif dan 

dieksplorasi dari industry terkait. Kemudian soft skills dari indentifikasi ini 

diintegrasikan dengan pendekatan topik dan multi target. Perbedaan dengan 

yang akan diteliti adalah berfokus pada metode pengembangan soft skills.
11 

    Setelah melihat beberapa penelitian tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa, ada terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Kesamaannya adalah bahwa penelitian 

diatas membahas tentang manfaat pengembangan soft sklills  baik bagi guru, 

pendidik maupun calon tenaga kerja. Sedang perbedaannya adalah: Bahwa 

penelitian ini perpusat pada metode pengembangan soft skillsnya, khususnya 

pada mahasiswa manajemen UNIDA Gontor Putra pada periode 2015/2016 

M. Program pendidikan manajemen fakultas ekonomi manajemen yang 

berada di Sambirejo Mantingan Ngawi.  

 

E. Kerangka Teoritik 

Dosen sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan siswa memiliki peran penting dalam 

menentukan arah dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. Kemampuan 
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 Siti Hamidah, Model Pembelajaran Soft Skills Terintegrasi pada Siswa SMK Program 

Studi Keahlian Tata Boga, Jurnal Pendidikan Vokasi Volume 2 Nomer 1. (Yogyakarta: 

Universitas Negri Yogyakarta, 2012), hlm 54-61. 
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yang dikembangkan tidak hanya ranah kognitif  dan psikomotorik semata 

yang ditandai dengan penguasaan materi pelajaran dan ketrampilan, 

melainkan juga ranah kepribadian mahasiswa. Pada ranah ini mahasiswa 

harus menumbuhkan rasa percaya diri sehingga menjadi manusia yang 

mampu mengenal dirinya sendiri yakni manusia yang berkepribadian yang 

mantap dan mandiri. Manusia utuh yang memiliki kemantapan ekonomi 

dan intelektual, yang mengenal dirinya, yang mengendalikan dirinya 

dengan konsisten dan memiliki rasa empati. Sehingga pembelajaran soft 

skills sangatlah penting untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal 

nantinya baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia kerja.  

Sebelum membahas tentang soft skills terlebih dahulu membahas 

tentang life skills atau lebih dikenal dengan kecakapan hidup. Menurut 

Brolin dikutip oleh Anwar menjelaskan bahwa life skills constitute a 

continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to 

function affectively ant to avoild interupptiont experience.  Dengan 

demikian life skils  dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. 

Istilah hidup, tidak semata-mta memiliki kemampuan tertentu saja 

(vocational job), namun ia harus memiliki kemampuan dasar 

pendukungnya secara fungsional seprti membaca, menulis, menghitung, 

merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja 

dalam tim, terus belajar ditempat kerja, mempergunakan teknologi.      

Program pendidikan life skills  adalah pendidikan yang dapat memberikan 

bekal ketrampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar  
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kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industry yang ada di 

masyarakat. Life skills  ini memiliki cakupan yang luas berinteraksi antara 

pengetahuan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih 

mandiri.
12

 

Pentingnya penguasaan soft skills dan hard skills  dibuktikan 

dengan penetapan pendidikan kecakapan hidup (life skills) dalam 

pelayanan konsep soft skills dan  hard skills  memiliki kesamaan dengan 

konsep pendidikan kecakapan hidup.  

Departemen pendidikan nasional membagi life skills  (kecakapan 

hidup) menjadi empat jenis yaitu:  

a. Kecakapan personal (Personal skills) yang mencakup 

kecakapan mengenal diri (self awarenness) dan kecakapan 

berfikir rasional (thinking skills)  

b. Kecakapan sosial (sosial skills)  

c. Kecakapan akademik (academic skills)  

d. Kecakapan vokasional (vocasional skills) 
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 Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education) Konsep dan Aplikasi 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 20.  
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Menurut Anwar kecakapan-kecakapan tersebut dapat diilustrasikan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema terinci kecakapan hidup
13

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kecakapan hidup generic  dapat 

disebut dengan soft skills sedangkan specific life skills  adalah hard  skills. Jadi 

dapat diartikan bahwa soft skill adalah kemampuan-kemapuan tak terlihat yang 

diperlukan untuk sukses, misalnya kemampuan bekerjasama, integritas dan 

lain-lain.
14

 

Menurut Agus Wibowo dan Hamrin dalam bukunya „’Menjadi Guru 

yang Berkarakter’’, soft skills menurut para ahli psikologi sebenarnya 

merupakan pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah 

kecerdasan emosional (emotional intelligence).
15
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 Ichan S. Putra & Ariyanti, Sukses dengan Soft Skills, (Bandung: ITS,  2005), hlm. 5. 
15

 Agus Wibowo dan Hamrin,.. hlm. 129. 
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Menurut Elfindri dan kawan-kawan soft skills merupakan keterampilan 

dan kecakapan hidup, baik untuk diri sendiri, berkelompok, atau 

bermasyarakat, serta dengan sang pencipta. 
16

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa soft skills adalah 

kecerdasan emosional atau perangkat kemampuan yang mempengaruhi 

bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, dirinya sendiri dan sang 

pencipta. 

Menurut Elfindri untuk mewujudkan soft skills dalam bentuk 

operasional maka perlu ada gerakan 4 O: olah otak, olah hati, olah raga, dan 

olah batin. 

a. Olah otak, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu 

terhadap bidang tertentu. Diharapkan pemahaman yang dia peroleh 

dalam setiap jenjang ilmu yang diberikan akan meningkatkan 

pemahaman dan ilmunya. Tujuan menjadi orang berilmu adalah 

agar semakin objektif. 

b. Olah hati, bertujuan agar mahasiswa memiliki kepekaan dan 

perasaan yang tinggi dan bermartabat. Olah hati yang baik pada 

saatnya akan menghasilkan mahasiswa yang memiliki empati 

(merasakan apa yang orang rasakan)  dan komunikasi yang 

terbangun. 

c. Olah raga, bertujuan untuk menjadikan organ tubuh semakin teratur 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karenanya, institusi 
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pendidikan mesti menjadikan olah raga sebagai salah satu ikon 

yang membantunya dinamis, begitu kita memperhatikan 

kebanyakan perguruan tinggi di luar negeri memiliki „olah raga‟ 

yang dapat mengharumkan nama dan eksistensi sebuah perguruan 

tinggi. 

d. Olah batin, banyak orang yang percaya bahwa olah batin dapat 

dilakukan melalui pembelajaran formal. Sehingga dapat kita fahami 

pelajaran pendidikan agama dimaksud sebagai salah satu cara 

untuk mencapai olah batin itu.
17

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa untuk 

mewujudkan soft skills dalam bentuk operasional maka perlu adanya gerakan 4 

O, yaitu: olah otak, olah hati, olah raga, dan olah batin. Sehingga pembelajaran 

soft skills atau  kecerdasan emosional mempengaruhi bagaimana seseorang 

berinteraksi dengan orang lain dan dirinya sendiri. 

Menurut Elfindri dkk. untuk mencapai agar soft skill dapat kita kuasai, 

maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana strategi kita untuk menumbuhkan 

soft skills di dunia pendidikan? Untuk itu setidaknya dikemukakan beberapa 

cara yang pantas dilakukan, supaya mudah di pahami. Pertama adalah desain 

soft skills masuk dalam kurikulum pembelajaran. Kedua adalah 

mengembangkan kegiatan aktifitas mahasiswa di asrama. Dan ketiga adalah 

mengembangkan pada kegiatan ekstra kulikuler.
18
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18
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa strategi untuk 

menumbuhkan soft skills dikalangan mahasiswa perlu dilakukan: Desain soft 

skills masuk ke dalam kurikulum pembelajaran, kemudian mengembangkan 

kegiatan aktifitas mahasiswa di asrama, lalu mengembangkan pada kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Secara garis besar, pengertian judul di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode pengembangan soft skills mahasiswa UNIDA adalah suatu metode, 

cara, strategi dan tehnik untuk mengetahui bagaimana metode pengembangan 

soft skills mahasiswa UNIDA pada suatu proses dan kegiatannya, sehingga 

mampu mengembangkan bakat minat secara bertahab dan saling berhubungan 

serta bisa menghasilkan keefektifan suatu kegiatan sehingga keadaan asli yang 

ada pada diri mahasiswa mampu  membedakan antara dirinya dan orang lain, 

serta dapat disimpulkan bahwa soft skills mahasiswa atau kecerdasan 

emosional atau perangkat kemampuan bisa mempengaruhi bagaimana 

mahasiswa berinteraksi dengan orang lain dan dirinya sendiri. (P. Meso1 and 

D. Kerven1) "Soft skill" didasarkan pada kombinasi dari keterampilan kognitif 

dan meta-kognitif, nilai-nilai interpersonal, intelektual dan praktis, kemampuan 

dan keterampilan seseorang. Mereka biasanya digabungkan bersama-sama 

dengan berbagai pengalaman keterampilan menambahkan nilai ekstra untuk 

daya saing seseorang dengan memperkaya nilai sinergis dikombinasikan 

dengan "hard skills" seseorang (pengetahuan)
19

. 

                                                           
19

 P. Meso1 and D. Kerven1. 2016-07-26. 1School of Science and Technology, Georgia 
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Pengembangan soft skills kampus  dapat dilakukan melalui beberapa 

cara, yang terpenting soft skills ini bukan bahan hafalan melainkan 

dipraktekkan oleh individu yang belajar atau yang ingin dikembangkan. 

Yaitu menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Proses pembelajaran
20

 

Pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kretivitas 

anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif, mencapai tujuan 

pembelajaran secara aktif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. 

Suatu pembelajaran yang baik sudah tentu harus memiliki tujuan. 
21

 soft 

skill  dikembangkan tidak harus melalui satu mata pelajaran khusus, 

melainkan diselipkan di setiap mata pelajaran. Contoh: dalam penugasan 

ke siswa bisa berbentuk: presentasi, tugas kelompok, studi lapangan dan 

lain-lain.  

Pada prinsipnya pengembangan soft skills menjadi hidden 

curriculum.  Hal ini lebih ampuh karena dapat membut proses 

pembelajaran lebih menarik minat dan menyenangkan.  

b.  Kegiatan kemahasiswaan atau kesiswaan  

Kegiaatan kesiswaan harus dimanfaatkan sebagai sarana 

peningkatan personal growth. Setiap kegiatan harus terencana 

terprogram dan tersistem. Setiap kegiatan sebaiknya ada coach atau 

                                                           
20

 Illah Sahilah, Pengembangan Soft Skills di Perguruan Tinggi, (Bogor: Tim kerja 

Pengembangan Soft Skills Direktorat Jenderal Pendidikan, 2008), hlm. 17.  
21

 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 207. 
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mentor yang membimbing, walaupun tidak setiap saat harus 

didampingi.
22

 

Adanya pembelajaran terpadu antara hard skills  dan soft skills  

sangatlah diharapkan keberadaanya karena kemampuan soft skills tidak 

kalah pentingnya dengan hard skills. Melalui strategi pembelajaran yang 

tepat, soft skills  menjadi hal yang mungkin dapat diintegrasikan dalam 

proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan  kemampuan 

soft skills.  Mengajarkan soft skills  dapat dilakukan dengan pembelajaran 

hard skills  berbasis soft skills.  

Bertolak dari fakta dan pandangan-pandangan di muka, maka garis 

besar mekanisme pengembangan soft skills di UNIDA bisa dilakukan 

seperti skema yang disajikan pada gambar 3. 
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Gambar 3. Skema Garis Besar Mekanisme Pengembangan Soft skills
23

 

Menerapkan pembelajaran soft skills ada beberapa langkah yang 

perlu ditempuh antara lain sebagai berikut:  

a. Keyakinan yang tinggi, dimulai dari keyakinan seorang pendidik yang 

mampu mengajarkan hard skills dan soft skills sekaligus. Tentunya 

guru harus menguasai keduanya, jika guru belum mengusainya maka 

guru pun sambil mengajar juga belajar meningkatkan kemampuan 

yang dimilikinya.  

b. Menyusun rencana pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran 

tentunya guru harus menyusun rencana pembelajaran. Dalam rencana 

ini guru dapat merencanakan soft skills apa saja yang akan diberikan 

                                                           
23

 Ibid. hlm. 136  

Tim Pengembang Soft Skills 

Mahasiswa UNIDA 

TOT Soft Skills bagi dosen 

pendamping/ pembimbing 

kemahasiswaan 

TOT Soft Skills bagi tokoh Ormawa 

dan UKM 

Pelatihan Soft Skills bagi 

mahasiswa 

Pendampingan Soft Skills  

mahasiswa  

 

 

Monitoring 

dan 

Feedback 

Mahasiswa yang mempunyai keseimbangan  

 Hard Skills–Soft Skills sesuai visi-misi UNIDA  

 Pelatih dan Pendamping 

Soft Skills   



20 
 

 
 

sehingga siswa dapat  mengusainya. Misalnya kemampuan 

komunikasi yang baik, maka dalam perencanaan pembelajaran guru 

merencanakan kegiatan yang mengharuskan siswa untuk 

berkomunikasi di depan kelas.  

c. Gunakan strategi pembelajaran yang tepat. Soft skills akan sulit untuk 

diajarkan jika  hanya bersifat teori saja. Dengan adanya model atau 

contoh, soft skills akan lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Di 

sini guru harus bisa menjadi model dari soft skills tersebut, sehingga 

siswa memiliki contoh dalam bersikap. Hal ini menjadi tantangan bagi 

seorang guru dapat terus meningkatkan kemampuan  soft skills yang 

dimilikinya.  

d. Berikan bimbingan, tentunya dalam mengembangkan soft skills siswa  

membutuhkan bimbingan. Di sini siapa lagi kalau bukan peran guru 

yang diperlukan. Dengan bimbingan guru siswa dapat mengetahui 

kemampuan apa saja yang harus dikembangkan sehingga dapat 

memiliki kemampuan soft skills yang berguna untuk dirinya sendiri.
24

 

Pengembangan soft skills guru juga mempengaruhi pengembangan 

soft skills siswa. Karena  itu guru harus mempunyai soft skills kuat. 

Menurut Ilah Sailah pengembangan soft skills hanya efektif jika dilakukan 

dengan cara penularan.  
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Cara penularan tersebut antara lain: 

a. Role model  

Role model adalah cara memberikan contoh kepada siswa, disini 

kuncinya terdapat pada guru. Guru harus dapat memberikan contoh 

yang baik kepada siswa. Misalnya tentang kedisiplinan jam masuk, 

guru harus dapat disiplin tepat waktu sehingga siswa pun akan tepat 

waktu. 
25

 

b. Message of the week 

Message of the week maksudnya guru harus dapat memberikan 

pesan moral pada saat jam pelajaran berlangsung. Misalnya dengan 

memberikan kata-kata motivasi untuk memotivasi siswa. 

c. Hidden curriculum  

Pelajaran dari kurikulum tersembunyi ini disampaikan dengan 

tidak berbentuk suatu mata pelajaran tetapi selalu disampaikan sebagai 

kompetensi tambahan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. 
26

 

Elfindri dkk. menjelaskan bahwa soft skills  dapat dilahirkan 

melalui: 

a. Rintangan yang dilalui seseorang, semakin berat rintangan semakin 

matang dalam menghadapi berbagai masalah pendidikan formal 

yang dilalui oleh seseorang, semakin berat rintangan semakin 

matang dalam menghadapi berbagai masalah. 

                                                           
25

 Ilah Sailah,” Pengembangan Soft Skill di Perguruan Tinggi”…..hlm. 37. 
26
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b. Pendidikan formal yang dilalui, semakin baik pendidikan yang 

diterima semakin kompleks soft skills siswa, begitu pula 

sebaliknya. 

c. Lingkungan yang kondusif, yang menyebabkan munculnya 

berbagai bentuk soft skills. Sebagai contoh ketika lingkungan bisa 

untuk mendorong seseorang untuk berperilaku dan bertuturkan 

baik, maka akan lahir generasi yang talenta bahasanya juga baik. 

d. Learning by doing (belajar sendiri), karakter anak akan terbentuk 

dengan sendirinya, tetapi membutuhkan fasilitas dan arahan, tapi 

jika kunci belajar diperoleh secara baik, maka akan memudahkan 

untuk menggali sampei memperoleh pemaknaan. 
27

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa soft skills  

dapat dilahirkan melalui rintangan, pendidikan formal, lingkungan yang 

kondusif dan learning by doing. 

Dalam proses pembelajaran adanya program pengembangan soft 

skills yang merupakan bagian dari hidden curriculum yang harus 

diimplementasikan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Strategi 

penerapan soft skills  selain diintegrasikan ke dalam proses 

pembelajaran, dapat juga diterapkan melalui kegiatan kesiswaan. 
28

  

Setiap manusia mempunyai potensi untuk berkembang, sehingga 

diperlukan adanya kegiatan untuk pengembangan diri bagi siswa. 

Kegiatan pengembangan diri akan memberikan wadah bagi siswa untuk 
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 Elfindri, dkk.,” soft skills untuk Pendidik”…..,hlm.100. 
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mengembangkan kepribadian, potensi, bakat, dan minat sehingga akan 

membantu dalam usaha meraih masa depan. Kegiatan pengembangan 

diri adalah kegiatan yang menyediakan wahana pembentukan watak dan 

kepribadian serta penentu arah masa depan siswa. 

Menurut Elfindri dkk. bahwa soft skills  yang diajarkan oleh Allah 

melalui Al-Qur‟an dan Al-Hadist dapat menciptakan sesuatu yang 

diluar dugaan dan diluar jangkauan manusia, sebagaimana keadaan nabi 

Zakariya dan Ibrahim AS. walaupun dalam keadaan tua masih punya 

keturunan.
29

 Dapat disimpulkan bahwa penanaman aqidah pada 

mahasiswa itu sangat diperlukan terkait dengan motivasi mahasiswa 

bagaimana  metode mengembangkan soft skills dengan sang Kholiq 

diperlukan keyakinan dan usaha terus-menerus. 

Menurut Chaedar Alwasilah ada jenis-jenis latihan yang perlu di 

rancang untuk mengembangkan soft skills bagi mahasiswa: 

a. Pelatihan yang berorientasi pembinaan kepribadian atau mentalitas 

yaitu stabil mentalnya, dewasa, bijaksana, berwibawa, berahklak 

mulia, menjadi teladan bagi yang lain. 

b. Keteladanan, merupakan cara yang efektif untuk menggugah 

kesadaran teman sejawat atau siapa saja 

c. Pelatihan yang berorientasi pada prestasi, yaitu bagaimana ikhtiar 

menyadarkan, menciptakan dan menggugah semangat untuk selalu 
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berusaha mencapai performans yang terbaik untuk mencapai tujuan 

yang ditetepkan. 

d. Komitmen dan kesadaran pada organisasi, agar memiliki kemampuan 

dan kemauan untuk mengaitkan diri terhadap misi dan visi organisasi 

melalui pemahaman terhadap tanggung jawab pekerjaan dengan 

tujuan organisasi secara keseluruhan. 

e. Kepastian kerja, merupakan hal yang penting agar mampu 

menetapkan rencana tindakan yang sistematis, dan mampu 

memastikan pencapaian tujuan berdasarkan data dan informasi yang 

akurat.  

f. Menanamkan orakarsa untuk menumbuhkan kemauan kerja. 

g. Pengendalian diri agar memiliki pengetahuan untuk mengendalikan 

prestasi dan emosi dalam menghadapi tekanan. 

h. Percaya diri agar memiliki keyakinan akan keahlian kemampuan 

dirinya 

i. Membangun relasi kemitraan untuk membangun dan memelihara 

hubungan personal yang timbal balik dan saling menguntungkan.  

j. Pelatihan kepemimpinan agar memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain.   
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k. Kerja sama tim yang solid dan interaktif, akan memudahkan sekaligus 

mempercepat penyelesaian persoalan atau target yang hendak di 

capai.
30

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan 

pemikiran Chaedar Alwasilah, ada jenis-jenis latihan atau metode yang 

perlu di rancang untuk mengembangkan soft skills bagi mahasiswa UNIDA, 

yaitu dengan: Pelatihan (yang berorientasi pembinaan kepribadian atau 

mentalitas), keteladanan, pelatihan (yang berorientasi pada prestasi), 

komitmen dan kesadaran pada organisasi, kepastian kerja, menanamkan 

orakarsa, kepedulian terhadap kepuasan pelanggan, pengendalian diri agar 

memiliki pengetahuan untuk mengendalikan prestasi dan emosi dalam 

menghadapi tekanan, percaya diri, membangun relasi kemitraan, pelatihan 

kepemimpinan, kerja sama tim yang solid dan interaktif. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

      Paradigma  penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Dengan menggunakan 
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 Agus Wibowo dan Hamrin (Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun 

Kompetensi dan Karakter Guru,..hlm. 138-139. 



26 
 

 
 

pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat memecahkan masalah sesuai 

yang diharapkan.
31

 

2. Jenis Penelitian  

    Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan 

dalam satu kesatuan sistem. Kesatuan ini berupa program, peristiwa, 

kegiatan, atau suatu individu yang terikat dalam kesatuan sistem. Studi 

kasus bisa dikatakan sebagai penelitian yang diarahkan untuk menghimpun 

data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari suatu kasus.
32

 

 Peneliti menggunakan jenis studi kasus karena obyek yang ingin diperoleh 

berupa metode pengembangan soft skills mahasiswa di UNIDA. Dengan 

studi kasus ini diharapkan bisa memperoleh hasil yang maksimal. 

3. Pendekatan  

      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikologis, yakni meneliti sisi dalam manusia yang melahirkan perbuatan 

yang nampak lahiriyah karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya, 

seperti motifasi beragama, berpakaian muslim, ketenangan jiwa (nafsu al-

muthmainnah), kecenderungan untuk selalu marah, curiga kepada orang lain 

(nafsu ammarah bissu‟).
33

Dalam konteks penelitian ini berusaha 

menghubungkan secara teoritik berdasarkan kondisi mahasiswa, dosen, 

lembaga dan tokoh masyarakat. 

                                                           
31

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 4. 
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4. Sumber Data 

           Sumber data yaitu sumber dari mana data itu diperoleh. Oleh karena 

itu, untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan ini data 

yang diambil meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
34

 Sumber data primer dalam 

penelitian ini yaitu: Dosen UNIDA, asisten dosen, mahasiswa fakultas 

manajemen angkatan 2015-2016 dan tokoh masyarakat, untuk mengetahui 

metode pengembangan soft skills mahasiswa UNIDA, serta faktor 

pendukung dan penghambat metode pengembangannya. 

      Adapun data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, 

keterangan-keterangan publikasi.
35

Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini yaitu berupa data-data tertulis seperti data kampus, sejarah, mahasiswa, 

dosen dan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian. 

      Sedangkan penelitian lapangan, semua data yang dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara dan angket adalah data primer.
36

 Kemudian, 

karena penelitian ini juga melihat implementasinya yang telah dilakukan di 

lapangan, maka dokumen yang terkait hasil pengembangan, juga dijadikan 

sumber data primer.  

5. Obyek dan Subyek Penelitian 

                                                           
34
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       Obyek penelitian adalah tempat penelitian dilakukan, misalnya 

sekolah, masyarakat, dan lembaga yang diteliti. 
37

Obyek penelitian ini 

berlokasi di kampus fakultas ekonomi manajemen pada prodi manajemen 

UNIDA Mantingan Ngawi Jawa Timur. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di UNIDA ini, karena adanya keunikan metode pengembangan 

soft skills mahasiswanya. Keunikan metode itulah yang ingin diperdalam 

dan diteliti lebih jauh. Dengan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada tahun 2015/2016 M.  

       Sedangkan subyek penelitian adalah orang atau masyarakat yang 

akan digali informasinya untuk data penelitian. Kalau penelitian kualitatif 

dengan mengumpulkan data wawancara, maka informannya sebagai 

subyek.
38

 Subyek penelitian ini akan digali informasinya dengan wawancara 

terstruktur dengan para mahasiswa, dosen, tokoh masyarakat yang akan 

digali informasinya untuk data penelitian.  

6. Pengumpulan data 

a. Wawancara/Interview 

     Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang menjawab). 

Sedangkan tujuan dari wawancara sendiri adalah mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain, merekontruksi kebulatan yang dialami masa 
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lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang diharapkan untuk di 

alami pada masa akan datang, memverifikasi, mengubah, dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari manusia.
39

 

   Pembagian wawancara menurut Guba dan Lincoln dalam Lexy 

J. Meleong adalah 1). Wawancara oleh tim atau panel, 2). Wawancara 

tertutup dan terbuka, 3). Wawancara riwayat secara lisan, 4). 

Wawancara terstruktur dan tak terstruktur.
40

 Peneliti menggunakan 

teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara terstruktur pertanyaan-

pertanyaannya disusun secara rapi dan ketat. Format wawancara yang 

digunakan oleh peneliti adalah wawancara yang berisi tentang 

pertanyaan-pertanyaan disusun sebelumnya dan didasarkan atas 

masalah dalam rancangan penelitian.
41

Sedangkan informan pada 

penelitian ini adalah rektor UNIDA, dekan FEM, dosen, asisten dosen 

dan mahasiswa manajemen UNIDA Mantingan.   

b. Dokumentasi 

   Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun video kegiatan 

mahasiswa yang dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik. 

Dokumen sendiri dibagi menjadi dua yaitu dokumen pribadi yang 

mencakup buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Sedangkan kedua 

adalah dokumen resmi yang dibagi menjadi dua yaitu internal dan 

eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, 
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aturan suatu lembaga tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. 

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh 

sebuah lembaga, seperti majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang 

disiarkan kepada media massa.
42

 

  Untuk memperoleh informasi yang akurat peneliti ingin 

memanfaatkan dokumen resmi. Sedangkan dokumen resmi seperti 

majalah gontor terbit satu bulan sekali, profil pondok Modern Gontor, 

panduan universitas UNIDA Gontor, warta dunia gontor (wardun) terbit 

satu tahun sekali, dan lainnya.   

c. Observasi 

Observasi adalah metode menganalisis secara langsung dengan 

mencatat secara sistematis dan mengamati suatu individu atau 

kelompok tertentu.
43

 Observasi didasarkan atas pengalaman secara 

langsung, yaitu peneliti ingin mengamati sendiri yang berarti 

mengalami langsung peristiwanya.
44

 Di sini peneliti ingin mengamati 

langsung metode pengembangan soft skills mahasiswa di UNIDA 

Mantingan. Pengamatan secara langsung bertujuan agar peneliti 

berpengalaman langsung dengan metode pengembangan soft skills 

mahasiswa di UNIDA Mantingan. Dengan pengalaman tersebut 

diharapkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan mendapatkan 

informasi secara langsung.  
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7. Validitas Data 

Karena penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, maka 

validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Credibility 

(Derajat Kepercayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi data untuk 

menjaga keajegan pengamatan serta pengecekan anggota. Confirmability 

(Kepastian) kriteria ini agar memperoleh kepastiaan data yang diterima oleh 

peneliti dari subjek penelitian. Kepastian data ini dapat menggunakan alat 

bantu berupa rekam suara.  

8. Analisis data 

  Setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya 

adalah analisis data. Dalam menganalisis data ada beberapa teknik, teknik 

tersebut  antara lain: 

a. Reduksi data 

Data pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan yaitu bagian 

terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan 

dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah satuan diperoleh langkah 

selanjutnya adalah membuat koding atau memberikan kode pada satuan agar 

tetap dapat ditelusuri dan berasal dari sumber mana. 

b. Kategorisasi 

Kategorisasi ialah upaya memilah setiap satuan ke dalam bagian-

bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama yang 

disebut label.
45
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c. Kesimpulan  

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan 

memverifikasi data yang sudah didisplay kedalam kolom atau matriks.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, lima bab tersebut 

terdiri dari: 

Bab I terdiri dari pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian yang terdiri: paradigma penelitian, jenis penelitian,  

pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, pengumpulan 

data, validitas data, keabsahan data dan sistematika pembahasan. 

Bab II deskripsi teori metode pengembangan soft skills yang mencakup: 

Pengertian metode pengembangan soft skills, macam-macam soft skills, urgensi 

soft skills bagi mahasiswa, proses pengembangan soft skills, pengembangan 

terpadu antara hard skills dengan soft skills. 

Bab III Metode pengembangan soft skills mahasiswa Universitas 

Darussalam (UNIDA) Gontor, berupa data umum yaitu: letak geografis, 

sejarah singkat UNIDA Gontor, landasan, visi misi, panca jiwa, panca jangka, 

dan motto Pondok Modern Gontor, struktur organisasi UNIDA. Keadaan 

mahasiswa dan dosen, sarana dan prasarana, lembaga dan kegiatann kampus 

UNIDA. Data khusus yaitu: Metode pengembangan soft skills mahasiswa 
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UNIDA, yaitu: Bentuk operasional gerakan soft skills, strategi menumbuhkan 

soft skills, pembelajaran  soft skills, penerapan pembelajaran soft skills, cara 

penularan soft skills, cara melahirkan soft skills, jenis-jenis latihan soft skills. 

Kemudian faktor pendukung dan penghambat metode pengembangan soft skills 

di UNIDA Gontor. 

Bab IV analisis penerapan metode pengembangan soft skills mahasiswa 

UNIDA Gontor berupa: Metode pengembangan soft skills mahasiswa UNIDA 

Gontor, yang meliputi: Pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, 

pengawalan, uswah hasanah, pendekatan, baik pendekatan manusiawi, program, 

maupun pendekatan idialisme. Faktor pendukung metode pengembangan soft skills 

mahasiswa di UNIDA Gontor, yaitu: Faktor kemandirian UNIDA Gontor, faktor 

bentuk kepemimpinan di UNIDA Gontor, faktor lingkungan yang mendukung, 

faktor bentuk kerjasama UNIDA dengan lembaga lain faktor motivasi mahasiswa 

UNIDA Gontor. Faktor penghambat metode pengembangan soft skills mahasiswa 

di UNIDA Gontor, yaitu: Pembukuan dan peraturan di UNIDA Gontor, bentuk 

kebijakan di UNIDA Gontor. 

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, daftar 

pustaka serta lampiran. 

  


