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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Januari 

2017 tentang Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor Nomor 1795/R/2014 tentang Kode Etik dan Tata Tertib 

Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dari hasil 

rumusan masalah berdasarkan pengamatan penulis melalui kuisioner, 

wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa:  

1. Adapun penerapan tersebut yaitu: 

a. Kurangnya kesadaran mahasiswa dalam menaati peraturan kode etik 

yang telah di buat untuk mengatur agar mahasiswa bisa lebih peduli 

dengan penampilan, tutur kata yang baik dan berbuat tidak sesuka 

hatinya saja. 

b. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak  yang 

berwenang mengawasi penerapan Kode Etik Mahasiswa di masing-

masing Fakultas. 

2. Adapun kendala tersebut yaitu: 

a. Mahasiswa tidak lagi mengindahkan Kode Etik yang sudah ditetapkan 

kampus. Kenyataan seperti itu tidak semua dosen memperhatikan 

busana mahasiswanya, namun sebagaian besar, dosen tidak suka 

melihat mahasiswa memakai pakaian yang santai. Mahasiswa yang 
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berbusana santai dianggap tidak sopan, bahkan tidak mematuhi 

peraturan dalam Kode Etik mahasiswa. 

b. Belum adanya badan atau tim yang khusus mengontrol penerapan kode 

etik mahasiswa dan langsung turun kesekeliling kampus dan media 

sosial untuk melihat mahasiswa yang tidak menjalankan kewajibannya 

sebagai mahasiswa Uin Suska Riau. 

Berdasarkan dari hasil jawaban responden tentang hasil Persentase rata-

rata kualitatif dalam penelitian ini terdapat delapan indikator yakni kewajiban 

umum, kewajiban khusus, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, 

pelanggaran berat, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat yang 

menunjukkan bahwa penerapan kode etik mahasiswa belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik. 

6.2 Saran 

 

Adapun saran penulis mengenai Analisis Penerapan Kode Etik 

Mahasiswa Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1795/R/2014 tentang 

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan seluruh pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif 

Kasim Riau untuk membuat Badan yang khusus menangani Kode Etik 

Mahasiswa dan mengawasi secara maksimal. 

2. Bagi mahasiswa hendaknya menjaga nama almamater Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana Universitas Islam 
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yang menjunjung tiggi nilai keislaman dan berbeda dengan Universitas 

lain. 

3. Diharapkan bagi Dosen dan Karyawan agar sepenuhnya berpatisipasi 

dalam memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa dalam 

menerapkan Kode Etik Mahasiswa. 


