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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa angkatan 

2014 FK Unand, maka dapat disimpulkan faktor internal dan faktor eksternal yang 

teridentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Faktor internal yang berpengaruh terhadap penyelesaian skripsi terdiri 

dari rasa malas, kesulitan menentukan judul skripsi, kesulitan menulis, 

cara berkomunikasi, ulang blok, dan motivasi . 

2. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap penyelesaian skripsi 

terdiri dari pembimbing, penguji, sistem pelaksanaan skripsi, kegiatan 

akademik, dan non akademik. 

3. Faktor internal yang dominan ialah rasa malas dari dalam mahasiswa 

dikarenakan target untuk cepat lulus rendah. Sedangkan faktor 

eksternal yang dominan ialah masalah pembimbing yang memerlukan 

waktu lama untuk mengoreksi bahan mahasiswa. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran diajukan kepada 

beberapa pihak, yaitu : 

1. Mahasiswa 

a. Mahasiswa dianjurkan  untuk menghindari hal-hal ataupun 

kegiatan yang dapat membuat lalai selama proses pengerjaan 

skripsi. 

b. Mahasiswa dianjurkan untuk membuat timeschedule sejak keluar 

nama pembimbing hingga jadwal seminar hasil agar proses 

perjalanan skripsi lebih terarah sesuai dengan target yang sudah 

dibuat. 

c. Mahasiswa dianjurkan untuk memahami cara berkomunikasi yang 

baik dan benar kepada dosen, baik dosen pembimbing maupun 

dosen penguji, agar tidak terjadi kesalahpahaman selama masa 

skripsi. 
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d. Mahasiswa dianjurkan untuk melakukan diskusi kelompok 

bersama dengan teman-teman yang bersemangat dengan 

pengerjaan skripsi dan diskusi dengan senior yang sudah lulus 

agar mahasiswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsinya.  

2. Institusi 

a. Institusi dianjurkan untuk melakukan evaluasi terhadap kesediaan 

pihak dosen ditimbang dari segi keberminatan dan kesibukan 

untuk menjadi pembimbing dan penguji selama proses skripsi 

b. Institusi dianjurkan untuk menyegerakan memulai proses skripsi 

angkatan berikutnya agar mahasiswa tidak terlambat dalam 

menyelesaikan pendidikan prekliniknya 

3. Peneliti lain 

Penelitian ini bisa dijadikan pedoman dan acuan untuk peneliti 

selanjutnya untuk melihat secara kuantitatif faktor terbanyak yang 

mempengaruhi penyelesaian skripsi pada angkatan berikutnya.  




