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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis statistik uji regresi menggunakan SPSS versi 16 for 

windows, penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Akademik dan 

Kompetensi Personal Terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa Jurusan IPS 

FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, diperoleh hasil uji regresi 

kompetensi akademik dan kompetensi personal terhadap keterampilan sosial 

sebesar 7.8%, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kompetensi akademik, kompetensi personal berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap keterampilan sosial, artinya kedua variabel kompetensi 

tersebut berdasarkan analisis bersama memberikan pengaruh positif terhadap 

keterampilan sosial mahasiswa. Nilai positif menunjukan bahwa hubungan 

dua variabel searah, artinya semakin baik kualitas dari kompetensi akademik 

dan kompetensi personal mahasiswa akan diikuti dengan semakin baik pula 

keretampilan sosial mahasiswa. Sebaliknya semakin jelek kompetensi 

akademik dan kompetensi personal mahasiswa maka semakin rendah 

keterampilan sosial.  

2. Kompetensi akademik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keterampilan sosial, mengingat kompetensi akademik tersebut adalah 

akumulasi dari pengetahuan yang akan berpengaruh terhadap keterampilan 

social. Bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa tidak hanya 

sebatas ada dalam tataran pengetahuan akan tetapi harus terlihat nyata dalam 
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pola perilaku, artinya bagaimana implementasi pengetahuan itu dapat 

diwujudkan dalam pola tindakan yang mahasiswa lakukan sehari-hari. 

Sehingga dengan memiliki kompetensi akademik, mahasiswa akan dapat 

menerapkan pengetahuan tersebut untuk membentuk keterampilan sosial.  

3. Kompetensi personal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keterampilan sosial, karena kompetensi personal merupakan sifat-sifat yang 

ada pada diri manusia dan bisa ditekan seminimal mungkin sehingga akan 

membentuk keterampilan sosial. Bahwa kepribadian yang dimiliki oleh 

mahasiswa akan turut menentukan apakah layak menjadi seorang pendidik 

yang baik atau sebaliknya. Kompetensi personal atau kepribadian mencakup 

semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga mahasiswa akan mampu 

mengajar dengan baik saat pelaksanaan PPL dan mengasah keterampilan 

sosial yang mereka miliki.  

Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial seseorang tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor kompetensi akademik dan kompetensi personal saja, 

melainkan banyak faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya keterampilan 

sosial seseorang di antaranya yaitu, faktor keluarga, lingkungan, kepribadian dan 

kemampuan menyesuaikan diri.  

B. Saran    

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dalam pengaruh kompetensi 

akademik dan kompetensi personal terhadap keterampilan sosial mahasiswa 

jurusan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dari temuan 

tersebut disarankan  : 
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1. Dosen Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

dapat meningkatkan kualitas hasil belajar dan pembentukan keterampilan 

sosial mahasiswa dengan menerapkan model pembelajaran yang baru dengan 

berorientasi pada terbentuknya keterampilan sosial mahasiswa.  

2. Dinas pendidikan melakukan berbagai kerjasama dengan pihak lain untuk 

meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi khususnya lulusan FKIP 

Universitas Lambung Mangkurat. Usaha itu antara lain kerjasama untuk 

meningkatkan pendidikan dengan Perguruan Tinggi atau universitas lain, 

melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap calon-calon guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Melakukan evaluasi untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan. 

3. Penelitian ini hanya mengetahui sampai seberapa besar pengaruh kompetensi 

akademik dan kompetensi personal terhadap keterampilan sosial mahasiswa 

jurusan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, karena 

keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan maka kami mengharapkan kepada 

peneliti lain untuk dapat melanjutkan hasil penelitian kami supaya menjadi 

lebih sempurna.  

 

 

 
 


