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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka kesimpulan yang 

diperoleh adalah karakteristik mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan ditinjau dari :  

Demografi yaitu : (a)Umur mahasiswa pada umumnya memiliki umur 21 tahun 

sebanyak (55,63%), serta umur 22 tahun (36,10%), umur 23 tahun (4,51%), umur 

20 tahun (2,26%), umur (1,50%). (b) Jenis kelamin yang paling mendominasi 

adalah perempuan yaitu sebanyak (76,00%) serta laki-laki (24%). (c) Etnis yaitu 

mahasiswa terdiri dari suku yang paling mendominasi adalah suku batak toba 

(48,12%) yang merupakan suku asli yang daerah Sumatera Utara yang sesuai 

dengan lokasi Universitas Negeri Medan. Serta agama yang paling banyak adalah 

agama islam sebanyak (56,49%). (d) Tempat tinggal mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Geografi berasal dari berbagai provinsi bahkan ada yang dari luar 

pulau Sumatera yaitu Sulawesi Selatan hal ini menandakan bahwa Jurusan 

Pendidikan Geografi sudah mulai diminati dan dikenal oleh banyak daerah. Serta 

tempat tinggal sementara yang paling banyak ditempati oleh mahasiswa adalah 

kos sebanyak (69,17%). (e) Asal sekolah mahasiswa pada umumnya berasal dari 

Sekolah Menengah Atas jurusan IPS sebanyak (78,95%) dengan jurusan geografi 

sebagai pilihan pertama sebanyak 81 mahasiswa serta yang lainnya berasal dari 

jurusan IPA dan SMK. Mahasiswa paling banyak masuk Jurusan Pendidikan 

Geografi adalah mahasiswa dengan latar belakang pendidikan SMA jurusan IPS 
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serta yang paling banyak adalah Jurusan Pendidikan Geografi sebagai urut pilihan 

1 menandakan bahwa mahasiswa lebih dominan memilih jurusan geografi 

berdasarkan minat. 

1. Sosial Ekonomi Keluarga yaitu : (a) Pendidikan orangtua mahasiswa sudah 

tergolong cukup baik dengan tingkat pendidikan orangtua yang paling banyak 

adalah SMA (54,88%) dan Perguruan Tinggi sebanyak (22,55%), serta SD 

(8,27%) dan SMP (14,30%) hanya sebagian kecil. (b) Pekerjaan orangtua 

mahasiswa yang paling banyak adalah status pekerjaan golongan sedang yaitu 

wiraswasta (33,08%), Pensiun (2,25%). (c) Pendapatan orangtua mahasiswa 

NIM 2014 Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan yang paling banyak tergolong pada tingkat pendapatan sedang 

antara Rp 1.500.000,00 – Rp 2.500.000,00 sebanyak (36,84%). Serta 

mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi (18,05%), beasiswa PPA 

(1,50%), beasiswa Pemerintah daerah (3,75%), beasiswa PLN(0,75%). 

2. Prestasi Akademik yaitu : (a) Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa paling 

banyak adalah 2,76 – 3,50 tergolong sangat memuaskan sebanyak (83,46%). 

(b) Masa studi mahasiswa dilihat dari tahapan penyelesaian skripsi yang 

paling banyak masih pada tahap pengajuan judul proposal sebanyak 

(45,12%). 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan maka dikemukakan beberapa saran antara lain 

setelah mengetahui beragam perbedaan karakteristik mahasiswa diharapkan 

kepada seluruh staf pengajar agar dapat mengaitkan perbedaan karakteristik 
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tersebut dengan strategi belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu dapat dilihat 

dari Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang berada pada kategori yang sangat 

memuaskan namun dalam hal penyelesaian tugas akhir sebagian besar mahasiswa 

cenderung memiliki minat yang kurang. Diharapkan kepada dosen pembimbing 

agar selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa agar minat mereka dalam 

menyelesaikan tugas akhir skripsi lebih meningkat.  

 


