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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, maka diperoleh yaitu uji Korelasi 0,988 dengan

signifikansi 0,000. nilai signifikansi 0,0000 < 0,05, maka Ho di tolak dan Ha di

terima. Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi

(adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,976. Hal ini berarti 97% dipengaruhi

oleh kompetensi pedagogik dosen sedangkan sisanya yaitu 3% aktifivitas

belajar mahasiswa. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Pedagogik Dosen Terhadap

Aktivitas Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Saran Bagi Mahasiswa

Mahasiswa STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI Madinatun Najah Rengat

lebih baik mencari referensi sendiri untuk  menambah wawasan dalam

perkuliahan karena tidak selamanya dosen yang berkualitas mampu atau

banyak memberika ilmu terhadap mahasiswa.
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2. Saran Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam

a. Perguruan Tinggi Agama Islam khususnya STAI Nurulfalah Airmolek

dan STAI Madinatun Najah Rengat sebaiknya banyak memberikan

fasilitas dan dosen yang berkompeten dalam setiap bidangnya agar dapat

menunjang kegiatan perkuliahan, juga banyak memberikan pelatihan

dalam menghadirkan mahasiswa untuk mencapai prestasi yang baik.

b. Para dosen lebih meningkatkan kesiapan dalam memberikan kuliah

dengan jalan mempersiapkan GBPP, SAP dan Kontrak Perkuliahan mata

kuliah yang diampu dan juga ketersediaan powerpoint maupun learning

sehingga mahasiswa dapat lebih mudah mengakses materi yang

diberikan dan lebih obyektif dan transparan dalam memberikan

penilaian.

c. Para dosen hendaknya selalu dapat menjaga sikap dan memberikan

contoh yang baik dalam berperilaku dan bijak mengambil keputusan.

d. Para dosen lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam

forum yang bersifa pormal maupun informal dengan jalan peningkatan

wawasan keilmuan.

e. Para dosen hendaknya lebih meningkatkan keahlian dibidang yang

ditekuni yang dapat dilakukan dengan jalan selalu mengakses informasi

terbaru yang berhubungan dengan keilmuan.

f. Para dosen hendaknya lebih meningkatkan wawasan melalui bidang

peneitian yang tidak hanya pada lingkup ekonomi namun juga yang

bersumber dari luar.
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g. Para dosen hendaknya meningkatkan ketepatan waktu baik untuk

mengajar maupun penyerahan nilai.

h. Para dosen hendaknya meningkatkan hubungan (Social Approach)

dengan menjadi bagian penting dalam masyarakat.

3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Pada peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan lebih banyak faktor

lain untuk melihat sikap atau perilaku yang mempengaruhi aktivitas

belajar pada mahasiswa.

b. Pada penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan jumlah sampel

agar mendapat hasil yang lebih baik dalam menilai setiap variabel yang

diteliti.

c. Pada hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah perbandingan untuk

melakukan penelitiannya, khususnya untuk penelitian yang berkaitan

dengan Kompetensi Pedagogik Dosen Terhadap Aktivitas Belajar

Mahasiswa.

Demikian yang dapat penulis sarankan, penulis menyadari bahwa

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan

kritikan dan saran yang membangun.


