
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Frekuensi bimbingan akademik mahasiswa di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung secara kuantitas sejauh ini cukup baik dengan 

presentase 47,8%, namun secara kualitas masih kurang optimal. 

2. Peranan Dosen PA selama ini di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung menurut persepsi mahasiswa dan dosen masih sebatas 

formalitas untuk validasi saja. Namun disamping itu beberapa Dosen 

PA memang telah melakukan tugas sebagai mana mestinya seperti 

fungsi evaluator, motivator dan fasilitator. 

3. Peranan Dosen PA yang seharusnya menurut persepsi mahasiswa dan 

dosen adalah Dosen PA harus bisa mengoptimalkan perannya sebagai 

konselor, evaluator, motivator, fasilitator dan diharapkan dari kedua 

belah pihak dapat berperan aktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari 

Bimbingan Akademik dapat tercapai. 

4. Hambatan terbesar dalam melaksanakan proses Bimbingan Akademik 

selama ini di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung adalah 
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kesibukan dan persepsi yang salah dari kedua belah pihak. Kesibukan 

menyebabkan kesulitaan dalam menentukan waktu bimbingan 

sedangkan persepsi yang salah menyebabkan tidak adanya minat untuk 

menjalankan proses Bimbingan Akademik. 

5. Saran untuk para Dosen PA dan mahasiswa agar proses Bimbingan 

Akademik dapat berjalan lebih optimal adalah ditetapkannya regulasi 

agar terbentuk iklim akademik yang sesuai untuk proses Bimbingan 

Akademik. Dibutuhkan sosialisasi untuk meluruskan kembali persepsi 

tentang peran dan fungsi Dosen PA baik dikalangan dosen maupun 

mahasiswa. Dosen PA dan mahasiswa harus berperan aktif agar proses 

Bimbingan Akademik dapt berjalan lebih optimal. 

 

5.2 Saran 

1. Saran untuk peneliti lain, jika ingin melakukan penelitian dengan 

topik yang sama atau melanjutkan penelitian yang ini sebaiknya 

pengambilan sampel dilakukan lebih acak dengan cara mengambil 

sampel dari masing-masing angkatan yang masih aktif perkuliahan di 

kampus. Kemudian lebih diperhatikan kembali teknik in depth 

interview dan focus group discussion agar hasil penelitian dapat lebih 

valid. 

2. Saran untuk Institusi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 

dapat ditetapkan regulasi yang lebih baik lagi berkaitan sistem 

Bimbingan Akademik agar terbentuk iklim akadmis yang sesuai. 
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3. Saran untuk para Dosen PA, agar dapat menjalankan tugas sebagai 

Dosen PA dengan lebih optimal yang berorientasi pada kesuksesan 

akademik dan juga masa depan mahasiswa. 

4. Saran untuk mahasiswa, agar dapat lebih memahami peran dan fungsi 

Dosen PA dan lebih berperan aktif dalam proses Bimbigan Akademik 

karena hal tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak 

kampus untuk menunjang proses belajar mahasiswa. 


