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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Kesimpulan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban dari 

permasalahan penelitian yang dikemukakan. Pada bab ini diuraikan tentang 

kesimpulan penelitian yang merupakan hasil analisis data yang terkumpul. Salain 

itu, mengemukakan beberapa saran yang berpedoman kepada hasil penelitian 

sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dan dosen wali mengenai pentingnya 

menjalin hubungan sosial yang baik dan saling membantu. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut : 

a. Gambaran umum mengenai hubungan sosial mahasiswa dengan dosen 

wali di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI termasuk dalam 

kategori cukup. Hubungan sosial yang terjalin selama ini baik yang 

teritegrasi dalam proses belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas 

dapat pula dikatakan seimbang atau setimbang. Hal ini berarti pula bahwa 

mahasiswa sudah merasa cukup dengan berhubungan sosial dengan dosen 

wali yang terjadi saat ini 

Perlu adanya peningkatan hubungan soaial antara dosen wali dengan 

mahasiswa sehingga pelaksanaan bimbingan akademik dapat berjalan 

lebih baik. Dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan komunikasi 
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antara mahasiswa dengan dosen wali diharapkan akan terjalin hubungan 

yang saling membantu.  

Peningkatan intensitas kontak dan komunikasi saja tidak cukup. Kenyataan 

dilapangan menunjukan bahwa diperlukan kondisi lain yang dapat 

mempermudah terjalinnya hubungan sosial yang baik dan saling 

membantu seperti empati, hangat dan peduli, saling menghormati, dan 

kejelasan dalam komunikasi, yang dapat membantu mahasiswa dalam 

belajar, sehingga beban SKS mahasiswa dapat tercapai dan diselesaikan 

tepat waktu. 

b. Gambaran umum mengenai ketercapaian beban SKS mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI masuk pada kategori ketercapaian 

yang sedang. Ini bararti pula ketercapaian beban SKS mahasiswa bisa 

dikatakan seimbang antara yang tercapai dan tidak tercapai. Ketercapaian 

beban SKS mahasiswa masih perlu ditingkatkan sehingga mahasiswa yang 

menyelesaikan Beban SKS sesuai dengan patokan kurikulum yang berlaku 

labih banyak. 

c. Dari uji hipotesis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa “Hubungan sosial mahasiswa 

dengan dosen wali memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

ketercapaian beban SKS mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

FPTK UPI”. Kontribusi yang diberikan oleh hubungan sosial mahasiswa 

dengan dosen wali terhadap ketercapaian beban SKS mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI yaitu sebesar 15,6 % sedangkan 
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sisanya 84,4 % ditentukan oleh faktor-faktor lain. Secara keseluruhan 

hubungan sosial yang terjalin dalam usaha meningkatkan ketercapaian 

beban SKS menunjukan kontribusi yang rendah. Ini berarti pula ada 

kontribusi antara hubungan sosial mahasiswa dengan dosen wali terhadap 

ketercapaian beban SKS mahasiswa walaupun kontribusi yang diberikan 

rendah. Maka hasil penelitian ini cukup bermakna. 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang ingin di sampaikan untuk meningkatkan 

hubungan sosial dalam pelaksanaan bimbingan akademik yaitu : 

a. Diharapkan lebih meningkatkan hubungan sosial antara mahasiswa dengan 

dosen wali yang terintegrasi dalam proses belanjar mengajar didalam kelas 

maupun  diluar kelas. Dengan cara meningkatkan intensitas kontak dan 

komunikasi yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen wali, diiringi 

dengan memupuk rasa empati, hangat dan peduli, saling menghormati dan 

menghargai serta kejelasan dalam berkomunikasi.  

b. Sebelum menentukan jumlah mata kuliah yang akan dikontrak dan 

program keahlian yang akan diambil mahasiswa, sebaiknya dibicarakan 

atau dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen wali. Menentukan 

lokasi praktek industri, judul skripsi, tugas akhir, sampai permasalahan 

belajar lainnya yang dianggap perlu mendapat masukan dan pendapat, 

sebaiknya dikonsultasikan kepada dosen wali. Sehingga segala sesuatunya 

menjadi lebih terarah dan terprogram dengan baik oleh mahasiswa. Beban 

SKS tercapai tepat waktu sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau 
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bahkan lebih cepat dari yang seharusnya dengan nilai yang memuaskan 

dapat diwujudkan oleh mahasiswa. 

c. Disarankan agar mahasiswa dan dosen wali bekerja sama untuk lebih 

meningkatkan hubungan sosial yang terjadi. Hendaknya hubungan sosial 

yang dijalin lebih menitik beratkan pada usaha memberikan bantuan dalam 

memecahkan permasalahan studi mahasiswa. Sehingga kontribusi yang 

diberikan dari hubungan sosial mahasiswa dengan dosen wali terhadap 

ketercapaian beban SKS mahasiwa menjadi lebih besar. 


