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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan 

teknik elektro FPTK UPI” dengan menggunakan metode kuantitatif dan 

pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh keterlambatan mahasiswa dalam penyelesaian studinya sangat 

dipengaruhi oleh faktor belajar yaitu: 

1. Faktor Internal seperti: Motivasi, Minat, Kesehatan, Cacat Tubuh, Intelegensi, 

Perhatian. 

2. Faktor Eksternal seperti: Suasana Tempat Tinggal (kost), Waktu Kuliah, 

Fasilitas Kampus, Relasi Mahasiswa dan Dosen, Bentuk Kehidupan 

Masyarakat, Teman Bergaul. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan sebelumnya, dengan 

penuh kerendahan hati penulis ingin memberikan beberapa saran yang 

dikemukakan sebagai bahan masukkan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat, 

diantaranya: 

1. Diharapkan kepada mahasiswa untuk selalu menjaga kesehatan serta istirahat 

yang cukup, sering berkomunikasi dengan dosen atau sekedar konsultasi jika 

mengalami kesulitan dalam belajar, mahasiswa juga disarankan agar bisa 

sedikit membatasi pergaulan dengan teman (baik itu teman sekampus atau 

teman di sekitar tempat tinggal) sehingga mempunyai waktu yang cukup 

dalam belajar, kemudian mahasiswa juga dianjurkan untuk bisa memilih 



43 
 

Adrianus, 2014 
Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi  Dan Kejuruan Universitas Pendidikan 
Indonesia 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

tempat tinggal (kost) dengan bijak sehingga dapat memberikan kenyamanan 

ketika belajar. 

2. Diharapkan kepada orang tua untuk ikut memilih tempat tinggal (kost) yang 

dianggap layak dan menunjang belajar anaknya, serta memberi perhatian 

lebih kepada anaknya dalam segala hal kepada anaknya. 

3. Diharapkan kepada pihak kampus/jurusan agar memenuhi kebutuhan fasilitas 

mahasiswa dalam kegiatan belajar dikampus sesuai dengan standar yang 

sudah ditentukan. 

Penulis sadar kalau penulisan penelitian ini belum tuntas, diharapkan 

kepada teman-teman peneliti yang lain untuk lebih menyempurnakan penulisan 

dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 


