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A. Simpuba 

BA.8V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan tem\1811 dan pembabasan hasil peoelitian, maka sccara wnum 

dapat disimpulkan babwn model kcpemiminan Dekan FKIP UISU Medan dapot 

meningkaikan k:inerja dosen dalam melaksanakan tugas tridbanna perguruao 

linggi, belum tercapai seenra optimal., pada wmunnya model kepemimpinan yang 

diter.iplcan cenderung memberitabukan dan menjajakan kepada dosen yang dapot 

dilihat waktu memberikan instruksi dan pengarahan kepad11 para staf dan dosen . 

Dalam melalculcan pembagian tugas, O.:kan dengan menyesuaikan tugas 

berdasarkan kualiflkasi dan kcahlian dosen untuk mengasuh bidang masing. 

Dalam melalculcan perarulya selaku pimpinan in memberikan dorongan untuk 

studi Janjut S2 dan S3, ikut sertn dalam seminar dan penataran. Dengan demikian 

makn keseluruhan pcndelcatao yang oleh pimpinan FKJP UISU Medan 

melahirkan model kepemimpinan yang sclalu digunakan yaitu model 

kepemimpi.nan mernberitahukan dan mengarahkan atau telling dan selling. 

scdangkan model kcpemimpinan lainnya hanya kadang-kadang dimunculkan. 

Bcrdasarkan hnsil penelitian ditemukan pula bahwa model kepernimpinan FKIP 

UlSU Med.'lll, dipengOIIUhi oleb fahor latar belnkang pendidikan, Jatihan dan 

pcnataran, pengalaman termasuk di dalamnya masa kerja serta mentalitas kinerja 

dosen. 
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Berltailan deogan faktor latar belakang pendidiksn umumnya bervariasi hanya 

satu pimpi.nan yang beJpeodidikan S2 yaiN clelcan sendiri. SecaT3 rinci simpuiAo 

tentaDg tesis ini ada!~ sebagai berikUI : 

I. Bahwa Model Kepcmimpinan Dekan dalam memimpin Fakuhas Keguruan 

dan llmu Pendidilc8n {FKJP) Universicas Islam Swnatera Utara (UISU) 

Medan, dalam bidang pendidikan dan pengajaran lilllwnnya telah tercapai 

sean optimal, sebab seluruh aspet lcioelja dosen dalam pelaksana:m proses 

belajar menpjar sudah culrup baik Ielah mencakup hal-hal perencanaan 

pel•ksanaana tugas, pelaks.• naan pembelajaran latiban dan interalcsi doscn 

deogan mabasiswa serta pelalcsanaan tuga.~ tcrmasu]( di dalamnyu disiplin 

keljo., mampu mcngembangkan sikap positif mahasiswa dun memililci 

lcomitmeo moral yang tinggi. Narnun dalam bidang PPM se<:ara umum dosen 

belum memberikan perioritas wuulc melaksanalcan kcgiatan PPM sehingga 

kinelja menjadi rcodah. untuk melalcsanal:an PPM doscn masih sangill 

1e~an1ung pada 4aDa yang discdiakan LPM. scbab yang mendapat dan.1 hanya 

doseo-doscn junior, schingga motivasi doscn senior untuk melakukan PI'M 

relatif rendah, selain iru birolcrasi yang berbelit· belit, keadaan d irinya yang 

terlalu kalru melayani dosen yang alcan melaksanakao PPM. 

Selanjutnya PPM banya memberikan pendidikan kepada masyarakat 

melalui penyuluban, lokalcarya dan latihan kcrja . Sedangkan PPM y1111g 

bersifin pelayanan kcpada masyarakat masih jarJng dilnkukan hanya khusus 

Prodi tenentu, karena PPM bukan perioritas, maka dari scgi kualitas dan 

kuantitas penclitian yang dilakukan oleh doscn masih rclatif rendah. 
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2. Bahwa FaJcto,-fakJor yans mcodulrung pelaksanaan Model Kepc:mimpinan 

Dekan pada Fakuhas Keguruan dan Umu Pendidilc.an (FKI P) Universitas 

Islam Sumalera Utant (UISU) Medan adalah kcsungguhan dan motivasi yang 

tinggl dari para do.'!Cll F.KIP UISU mclaknkan setiap kegiatan Tridhanr..a 

Pergwuan Tinggi yang merupakan lcewajibannya, Ketelitian dan keuJetan 

dalam rnelaksanabn tridhanna pet1ama (mc:labanaboa J)C:'k uliahan) dan 

membina ketertiban mahasiswa dan lingkungan di masing-masing prodi, sikap 

keteladanan yang dilakukan untuk menciplak.an suasana yang koodusif, 

pengalaman sebelumnya menjacli )JC'nirnpin. serta memotivasi diri scndiri dari 

pimpinan. Sedangkan faklor yang menghambat antarn Jain : a) Keahlian (S2 

dan Sl) yang diambil oleh para doseo adalah berbeda dengan mata kuliah 

yang diajaricannya. sehingga sering tidak relevan lagi dengan jurusan dimana 

dosen yang bersangltutan berrugas. b) dann umuk penyusunan lapo~ 

penelitian rnasih minim, sehlngga dosen tidal< termotivasi untuk menditi, 

kareJlll : (1). Hasil penclitian banyak yang tidak dibaca, (2) dengan adanya 

pcmbalasrul dana, doscn senior yang ingin meneliti meojadi enggan untuk 

melalrukan penelitian. (3) Tugas dosen terlalu ber:l1 disebablcan banyalcnya 

doscn muda lain yang sedang mengikuti S2 dan Sl •. (4) Sistem SCIIIr.llisasi 

lembag;~ yang terlalu ketal sehingga menimbullcan kcsulitan bagi dekan untuk 

rueningkatkan kleati fitasnya. 6) Kebaoyakan doseo la"?ban mengaptaSi cara 

kerja baru yang lebih efektif dan efisien. 

3. Upaya dckan dalam meningkatkan 'kinerja para Doscn dalam kaitannya 

dengan Tridbanna Perguruan Tinggi di Falrultas Keguman dan llmu 
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J>endidikan ( FKJP) Univcrsilas Islam Suimalera Uwa (UISU) Medan adalah 

memberikan pengllargaan kepada dosen yang telah menunjultkan kineljanya 

deJ1gao baik dengan menecapkao limit waktu tertentu, seperti 20 tahun, 25 

tabun ~ kelipelan lima tahun sctcrusnya . 

8. Sana 

Berdasarkan basil penelitian, pembahasan dan simpulan peoelitian yang 

diuraikaoa di atas, dirumuslwl saron-saran sebagai berikut : 

l . Agar kinerja dosen dalam mela.ksanal<M tugas tridhanna perguruan tinggi, 

ma.ka dekan bendaknya melakukao peodekatan dalam rangka menja;lanlum 

tugasnyasebagai pimpinan tertinggi yang pc.nerapannya menampilkan model 

kepemimpinan yang se,;uai dengan sitoasi bawahan di linglcungan FKI.P 

UISIU Med:ln, dengan dernikian dekan dituntut sup:tya : a) selalu komitmen 

mengenai keseimbangan dalam menggunakan pcndekatan kcpernimpinan, 

dengan menciptnkan dan UKmelihara hubungan yang baik deogan setiap 

dosen, selanjutnya dekan dapa mengarahkan dosen agar selalu dapat 

mdaksanakan tugasnya sesuai batas waktu yang Lelah ditenmknn. b) 

menggunak:an model kepemimpimm sesuai dengan knraktcris tik, kemampuan 

masing-masing dosen dun pcmbinaannya secara kontiniu. c) mcnciptakan 

suasann kerja yang harmonis ~gar doscn dapat bekelja dengan baik 

4 . Agar seorang dckan dapat mempengaruhi, menggerakkan dan mengendalikan 

aktivitas para bawahannya lcbususnya para dosen ke arah yang tclnh 

ditetapkao yaim dengan cara rnengupayakan unntk mcme nuhi kdnttuhan dan 
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penerajlan ~eaclilan bagi sesama do5en merupaka faktor yang poCensial yang 

pelu clipcrbaillum agar supoya pcnclek.atan yaag cligunakan debn dapat 

bechasil dan dekan cli.sen.angi oleb bawabannya khususoya dosen, dekan dapat 

menempub cara dalam usaba untulca memel)uhi kebutuban dosen yaniru 

mcmberilcan dorongan llnlllk melanjutkan studi, bagi yang bertoasil dalam 

mclalcsanakan tugas, pcrlu memberikan pengalruan dan penglwgaan baik 

se<:ara finansial maupun non1inansial yang pada akhlmya akan mcmberikan 

motivasi bagi dosen da.lam mclaksanakana tugas tridharma perguruan tinggi. 

5. Supaya dekan dalarn mcnelola fakullas dapat terlaksana secara efektif melalui 

model kepemimpinannya, maka - bendaknya dekan perlu mengusahak.an 

supaya dosen..<Josen dapat meningk:atlcan kcpercayaan diri dam meningkatkan 

rasa tanggung jawabnya dalam melak:.~an tugasnya 11idhanna pcrguruan 

tinggi yaitu dcngan earn mengcmlxulgkan ini.siatif d:m kreatif doseo sehingga 

tuju:m yang telah ditetapkan dan dekan dapat membudayakan komitmen 

dosen dalam menigkutkan kerjasama & lam satu tim untuk pclaksanaan t u~us 

tridhanna perguruan tinggi. 

6. Perlu uasaha yang lebih insentif dari dekan untuk meningkutkan kinerja dosen 

dalam kegiatan tridharma pcrguruan tin.ggj, tennama dalam bidang apenelitian 

dan PPM amara yaitu melen&Jcapi pasili tas kerja. mengad:1kan pelatihan

pel~han. menyediakau anggaran uutuk penelitian dan PPM bagi dosen 5<'uior 

ag;.r kincrjanya dapat - ningkat, prosedur penelitian PPM jangan terla lu 

berbelit·belit. 
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7. Khusu$nya dalam bidang peaelitian dan PPM agar pelaksanakan kegiatan .. 
tersc:but relevan dan scsuai dengan kebutuban masyardkat, pimpinan lcmbaga 

penelitian dan PPM perlu lebih giat lagi dalam menggalang lc~sama dengan 

pihalc luar di luar F1<JJ> dengan tujuan untuk memberdayalcaba dosen dalam 

penelitian dan PPM scsua:i dcngao keahliannya. 
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