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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya 

peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi Pelayanan Bimbingan Skripsi Khususnya di Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan dilihat dari lima factor yaitu : 

a. Penampilan Fisik (Tangible), keseluruhan sudah mendapatkan 

kenyamanan ketika konsultasi skripsi, seperti kenyamanan berhadapan 

dengan pembimbing, letak ruangan ,dan kemudahan dalam komunikasi. 

Dengan selalu membangun komunikasi dan pendekatan yang baik antara 

mahasiswa dan dosen pembimbing. 

b. kepercayaan atau Kehandalan (Rehability) dan Daya Tangkap 

(Responsiveness), pelayanan yang diberikan dosen pembimbing telah 

memberikan kemudahan pada mahasiswa dalam menyampaikan masalah 

seperti  melalui via telfon, SMS atau whassup. Sarana tersebut juga bisa 

menjadi penghubung komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan 

pembimbing. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menyampaikan 

kesulitannya. dan memberikan kemudahan untuk konsultasi atau 

memecahkan masalah mahasiswa secara cepat serta memberikan informasi 

yang jelas. 
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c. Kepedulian (Empathy), pembimbing telah memberikan perhatian berupa, 

arahan dan motivasi kepada mahasiswa yang dibimbingnya 

d. Dari aspek jaminan (assurance), secara umum kemampuan dosen 

pembimbing dari aspek kompetensi dan kesopanan sudah sesuai dengan 

relevansi keilmuan dan judul yang dibimbing. 

2. Sebagian hambatan yang di temukan seringnya mahasiswa menunggu sebab 

dosen pembimbing tidak berada di kampus karena memiliki agenda diluar 

kampus. 

3. Upaya-upaya yang ditempuh mahasiswa dengan menghubungi dosen 

pembimbingnya jika tidak berada dikampus atau jika telah lama menunggu, 

guna untuk mendapatkan informasi yang jelas secara langsung. Selain itu, 

Agar mahasiswa mendapatkan arahan dari dosen pembimbing baik tempat dan  

waktu yang cocok untuk bisa konsultasi. 

B. Implikasi 

Di bagian akhir hasil penelian ini, penulis akan memberikan saran yang 

merupakan hasil pemikiran penulis sendiri. 

1. Kepada mahasiswa peneliti berpesan untuk dapat mengerti keadaan dan 

situasi, menjadi mahasiswa memang sibuk tapi  dosen pembimbing jauh 

lebih sibuk. Oleh karena itu untuk mendapatkan pelayanan bimbingan 

yang baik dan tepat bangunlah komunikasi yang baik agar mahasiswa 

agar kehadiran mahasiswa ditengah-tengah kesibukan dosen pembimbing 

dapat diterima dengan baik.  
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2. Melihat banyaknya kesibukan yang menjadi hambatan bagi para dosen 

pembimbing sehingga menyebabkan pemberian bimbingan pada 

mahasiswa menjadi kurang kondusif.  Maka untuk memudahkan agar 

bimbingan mahasiswa tetap berjalan lancar sebaiknya harus ada 

penentuan jadwal khusus hari dosen  bimbingan agar mahasiswa tidak 

harus menunggu, selain itu juga untuk mengatasi terjadinya lalai dari 

waktu dan  janji yang telah ditentukan. 

C. Rekomondasi  

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa pembahasan hasil penelitian ini 

masih juah dari kat sempurna, banyak terdapat kesalahan serta kekeliruan dan 

kekurangannya, dan oleh sebab itu kritik dan saran-saranya yang bersifat 

membangun dari pembaca peneliti sangat harapkan.  Dan penelitian ini sangat 

baik bila lebih dikembangkan untuk mendapatka hasil penelitian yang lebih 

sempurna dan dapat dijadikan sebagai reperensi tambahan khususnya mahasiswa 

FTIK dan IAIN Kendari pada umumnya. 


