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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI  DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 

disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara penggunaan digital library 

terhadap waktu penyelesaian skripsi. Jika Proses bimbingan skripsi di anggap 

tetap. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi yang memberikan 

hasil nilai rx1y = 1,2841>  rtabel = 0,413 

2. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara proses bimbingan dosen 

terhadap waktu penyelesaian skripsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan korelasi yang memberikasn hasil nilai rx2y = 1,3708>  rtabel = 0,413 

Jadi, pada Ha adanya Hubungan antara digital library terhadap waktu 

penyelesaian skripsi jika proses bimbingan dosen di anggap tetap.dan pada Ho 

adanya  Pengaruh penggunaan digital library terhadap waktu penyelesaian 

skripsi jika proses bimbingan dosen di anggap tetap. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara waktu penyelesaian skripsi 

terhadap bimbingan dosen. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi 

yang memberikasn hasil nilai rx2y 3,872>  rtabel = 0,413 
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B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang ditemukan, 

adapun implikasi penelitian yang dapat dinyatakan mengenai Penggunaan Digital 

Library Dan Proses Bimbingan Dosen dangan Waktu Penyelesaian Skripsi yaitu: 

1. Dengan diterimanya hipotesis pertama, maka upaya meningkatkan Waktu 

Penyelesaian Skripsi adalah dengan memperhatikan mahasiswa. Upaya 

yang dapat dilakukan dosen adalah dengan memberikan dorongan dalam 

berinteraksi dengan bimbingan, menarik perhatian mahasiswa sewaktu 

membimbing. 

2. Dengan diterimanya hipotesis kedua, maka upaya meningkatkan Waktu 

Penyelesaian Skripsi adalah dengan meningkatkan Kemandirian Belajar 

siswa. Upaya ini dapat dilakukan guru untuk memberikan latihan-latihan 

belajar dalam penguasaan tentang materi gambar teknik, misalnya dengan 

memberikan latihan menggunakan rol segitiga sepasang, sablon, rapido, 

jadan jangka. Dengan harapan siswa lebih aktif di dalam kegiatan proses 

belajar di kelas, sehingga dapat mendukung Waktu Penyelesaian Skripsi. 

3. Dengan diterimanya hipotesis ketiga, maka upaya meningkatkan Waktu 

Penyelesaian Skripsi adalah dengan lingkungan dan kemandirian 

mahasiswa dalam bimbingan terhadap dosen. Upaya yang dapat dilakukan 

dosen adalah meningkatkan kualitas proses bimbingan, penggunaan 

metode yang sesuai, salah satunya dengan menggunakan peningkatan 

kemandirian. 
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C. Saran Penelitian  

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi  penelitian di atas, maka penulis 

menyarankan: 

a) Untuk mahasiswa  

• Berdasarkan hasil penelitian, perpustakaan sangat berpengaruh dalam 

proses penyusunan skripsi, maka mahasiswa harus dapat menciptakan 

hal yang baik pada perpustakaan. 

• Berdasarkan hasil penelitian, kemandirian proses mahasiswa 

berpengaruh terhadap hasil skripsi, maka mahasiswa harus 

meningkatkan kemandirian untuk meningkatkan hasil bimbingan 

skripsi dengan cara mahasiswa rajin dalam pengerjaan skripsi, 

hendaknya senantiasa membiasakan diri untuk melakukan bimbingan 

yang efektif seperti mengatur jadwal bimbingan secara teratur. 

 

b) Untuk Dosen  

• Dosen proses bimbingan yang baik untuk meningkatkan hasil 

penyelesaian bimbingan kepada mahasiswa. 

• Dosen harus membantu mahasiswa untuk menciptakan kemandirian 

dalam proses pengerjaan skripsi yang ada di dalam diri mahasiswa 

guna mempermudah proses bimbinga terutama untuk meningkatkan 

Waktu Penyelesaian Skripsi. 

 


