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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor motivasi lulus tepat waktu masuk pada kategori cukup berpengaruh 

dengan memperoleh persentase 60%. Sedangkan 40% menunjukkan bahwa 

untuk indikator motivasi lulus tepat waktu tidak memiliki pengaruh pada 

penyelesaian studi mahasiswa pendidikan teknik mesin unimed. Hal ini 

menunjukkan bahwa permasalahan penyelesaian studi tidak sepenuhnya 

berasal dari motivasi dalam diri ataupun motivasi dari luar. 

2. Faktor kemampuan penulisan skripsi masuk pada kategori kurang denga 

persentase 56%. Sedangkan 44% menunjukkan indikator kemampuan 

penulisan karya tulis ilmiah tidak mempengaruhi penyelesaian tugas akhir 

skripsi mahasiswa pendidikan teknik mesin unimed. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyelesaian studi mahasiswa pada saat penyusunan skripsi tidak 

sepenuhnya terhambat pada pengetahuan tentang karya tulis ilmiah bisa jadi 

oleh faktor lain. 

3. Faktor ketersediaan sumber belajar masuk pada kategori berpengaruh denga 

persentase 69% Dan 31% menunjukkan bahwa indikator ketersediaan belajar 

tidak menjadi faktor mahasiswa PTM UNIMED dalam penyusunan tugas 
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akhir skripsi mereka. Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa PTM UNIMED tidak memiliki hambatan dalam mencari referensi 

untuk menunjang penyelesaian tugas akhir skripsi mereka  

4. Faktor kualitas bimbingan skripsi masuk pada kategori berpengaruh denga 

persentase 68% dan 32% menunjukkan indikator bimbingan skripsi tidak 

menjadi faktor penghambat Mahasiswa PTM UNIMED dalam penyelesaian 

tugas akhir skripsi mereka. Hal ini menggambarkan untuk indikator 

bimbingan skripsi sebagian besar mahasiswa tidak sepenuhnya menjadi faktor 

penghambat dalam penyelesaian tugas akhir sripsi mahasiswa PTM 

UNIMED. 

5. Indikator faktor lingkungan teman sebaya masuk pada kategori cukup dengan 

persentase 77% % dan 23% menunjukkan indikator lingkungan teman sebaya 

bukan menjadi faktor hambatan mahasiswa PTM UNIMED dalam 

penyelesaian tugas akhir skripsi mereka. Dalam hal ini mahasiswa sebagian 

besar memiliki interaksi yang baik dengan teman satu anggkatannya dalam 

proses pengerjaan skripsi. Berdasarkan hasil interpesentasi angket di atas 

menunjukkan bahwa penyelesaian studi mahasiswa PTM UNIMED pada saat 

proses pengerjaan skripsi sangat  dipengaruhi oleh faktor lingkungan teman 

sebaya.  

6. Berdasarkan ke lima indikator di atas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis 

data menunjukkan faktor dari lingkungan teman sebaya menduduki pengaruh 

paling tinggi terhadap penyelesaian tugas skripsi Mahasiswa PTM UNIMED 

dengan persentase 77%.. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, agar bisa (a) memiliki dan membangun motivasi yang besar 

untuk bisa lulus tepat waktu seperti memiliki motif/alasan yang kuat untuk 

segera lulus S1 kemudian menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan rasa 

malas agar Motivasi Lulus Tetap Waktu tetap terjaga dengan baik seperti 

menghindari tidur yang berlebihan, terlalu banyak bermain games dan sosial 

media. (b) Belajar dan melatih diri untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karya tulis ilmiah yang baik, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah 

seperti diskusi ilmiah, seminar, dan mencoba mengikuti lomba karya tulis 

ilmiah, lomba esai, menulis PKM,  dan sebagainya (c) Berusaha untuk 

mencari dan memanfaat fasilitas yang sudah ada secara optimal seperti akses 

wifi kampus, perpustakaan, dan akses jurnal  elektronik  gratis  yang sudah  

disediakan  oleh  kampus.  (d) Selalu memanfaatkan kesempatan bimbingan 

skripsi dengan baik, dan (e) Lebih selektif dalam memilih teman, mampu 

untuk mengkondisikan lingkungan sosial dan intensitas interaksi yang 

dilakukan apakah aktivitas tersebut bermanfaat dan memberi dampak positif 

baginya atau malah akan membuang-buang waktunya serta tetap fokus dalam 

menyelesaikan tugas akhir skripsi. 

2. Bagi  Dosen,  agar  bisa  memberikan  pelayanan  bimbingan  skripsi  yang 

lebih baik, bersedia untuk memberi waktu luang, arahan, solusi, dan motivasi 
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kepada mahasiswa bimbingannya, serta diharapkan bisa memanajemen waktu 

dan prioritas pekerjaannya. 

3. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, agar bisa menyediakan sumber 

belajar yang memadai baik berupa pedoman TAS yang  terbaru  dan   lengkap,   

buku,   dan   jurnal,   meningkatkan   sistem pelayanan pendidikan yang lebih 

baik seperti sosialisasi akses jurnal elektronik secara gratis, penambahan titik 

hotspot kampus untuk meningkatkan dan mempertahankan sistem pelayanan 

penyelesaian tugas akhir skripsi.  

C. Implikasi 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

Penghambat Penyelesaian Studi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Medan sudah dilakukan. Dimana hasil penelitian menunjukkan 

indikator lingkungan teman sebaya merupakan salah satu indikator tertinggi yang 

mempengaruhi penyelesaian studi mahasiswa itu sendiri. Hal ini juga peneliti rasakan 

sendiri dimana adanya rasa solidaritas mahasiswa pendidikan teknik mesin 

universitas negeri medan namun lebih mengarah ke hal yang tidak baik. 

 Untuk contoh kecilnya adalah meninggalkan dosen pada saat mata kuliah 

ketika dosen datang terlambat. Untuk itu peneliti merekomendasikan ke pimpinan 

Kejuruan Pendidikan Teknik Mesin agar lebih memperhatikan kegiatan mahasiswa di 

dalam maupun di luar kampus agar lebih terarah dan bermakna demi membangu 

solidaritas kea arah yang baik. Yang berikutnya peneliti merekomendasikan adanya 

kegiatan study tour guna membangun interaksi yang baik antara teman satu jurusan 
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ataupun satu angkatan. Dimana seperti yang telah dilaksanakan oleh salah satu dosen 

Pendidikan Teknik Mesin yakni Bapak Bisrul Hapis, MT agar lebih ditingkatkan . 

 


