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                                                      BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN  

1.  Perbaikan dan pengembangan yang dilakukan pada pengajaran mata 

kuliah Metode Penelitian dirasakan cukup bermanfaat, melalui 

beberapa metode aktif, kreatif dan inovatif (konstruktif), yang  

meliputi beberapa langkah yaitu : Penulis merancang GBPP (Garis-

garis besar pokok pengajaran) dan SAP (satuan acara perkuliahan) 

untuk setiap pertemuan, serta kontrak perkuliahan yang disepakati 

dengan mahasiswa; Pada perkuliahan pertama, komponen-komponen 

di atas dijelaskan kepada mahasiswa, dan mahasiswa diberi 

kesempatan untuk memberikan masukan tentang kontrak perkuliahan 

dan SAP di atas; Implementasi dari GBPP, SAP, dan kontrak 

perkuliahan. Sehingga bisa mendorong partisipasi mahasiswa. 

2. Mahasiswa diberi kesempatan mempresentasikan proposal yang 

mereka susun, hasil kritikan terhadap jurnal, dengan alasan untuk 

membiasakan dan merangsang mereka mengemukakan pendapat, 

berkomunikasi dan mengemukakan ide, menyempurnakan proposal  

mereka baik secara individu maupun kelompok, sehingga memotivasi 

kemampuan mahasiswa berkomunikasi dan membiasakan mereka 

membaca karya ilmiah dengan baik dan peka dalam mencari 

permasalahan penelitian 

3. Profesionalisasi pengajar semakin baik, karena menerapkan 

manajemen dalam proses pembelajaran, meliputi perencanaan, 
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pengelolaan kelas dan proses penilaian (evaluasi) yang transparan, 

pada akhir perkuliahan, sehingga membangun akademik atmosfir 

yang baik. 

4. Hasil nilai mahasiswa  menjadi lebih baik dengan meningkatnya 

mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B (51,11%), dan 

ketidaklulusan menjadi berkurang (terutama mereka yang memang 

tidak memenuhi jumlah tatap muka yang ditetapkan). 

 

SARAN-SARAN 

1. Penambahan atau menyediakan jurnal-jurnal penelitian terbaru berupa 

hardcopy untuk menambah referensi mahasiswa  

2. Agar metode ini dapat dimanfaatkan oleh pengajar lainnya, maka jurusan 

perlu melakukan sosialisasi, perbaikan, dan penyesuaian dengan mata 

kuliah lainnya. 

3. Jurusan melakukan monitoring secara kontinyu di dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran, baik melalui hasil akhir berupa nilai mahasiswa 

maupun kinerja dosen mengajar, supaya kegiatan proses pembelajaran 

menjadi lebih baik lagi. 

4. Perlu diberdayakan peer group dosen, sehingga bisa sharing informasi 

terbaru dan lebih memperkaya proses pembelajaran, di samping dapat 

memperbaiki akademik atmosfir. 
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Rencana Keberlanjutan  

 Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyempurnakan hasil agar 

metode ini dapat diterapkan dengan konsisten antara lain : 

a. Melakukan sosialisasi (jurusan) agar metode ini dapat diketahui 

oleh pengajar lainnya dan dapt diadopsi untuk mata kuliah-mata 

kuliah lainnya. 

b. Perlu koordinasi dengan labor jurusan dan pengoptimalan 

pemakaian komputer, karena hal ini dibutuhkan pada saat 

membahas analisis data. 

c. Mendorongnya riset-riset payung yang melibatkan kebersamaan 

dosen dan mahasiswa 

INDIKATOR KINERJA 

1. Tersedianya GBPP, SAP, dan Kontrak perkuliahan dalam mata kuliah 

Metode Penelitian yang dapat dijadikan acuan ataupun bahan diskusi 

bagi staff pengajar yang paralel dan mata kuliah lainnya. 

2. Adanya modul sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang 

disusun agar dapat memberikan petunjuk praktis bagi mahasiswa dalam 

menyusun proposal dan tugas akhir (skripsi) 

3. Tersedianya contoh-contoh proposal yang bisa dijadikan landasan 

pemikiran mahasiswa. 

4. Masa waktu penulisan skripsi dan waktu studi menjadi relatif pendek 

seperti yang diharapkan. 

5. Meningkatnya riset-riset paying  melibatkan mahasiswa 

 


