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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa 

ketidak mampuan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi dapat menjadi kendala 

untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu yang telah ditetapkan sejak awal. 

Ketidakmampuan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi terjadi karena adanya 

faktor internal dan faktor eksternal yang terjadi dalam diri mahasiswa, adapun faktor 

internal yang mampu mempengaruhi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi adalah 

faktor kesehatan, faktor psikologis, faktor inteligensi, faktor kelelahan, faktor 

kepribadian mahasiswa, sedangkan faktor eksternal yang turut mempengaruhi 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir adalah sulitnya mencari literatur, tidak 

terbiasa menulis (tidak menguasai ICT), masalah  sulitnya mengembangkan 

komunikasi dengan dosen pembimbing. Tidak terbiasa menulis (tidak menguasai 

ICT) merupakan faktor yang turut berperan dalam menyelesaikan skripsi. 

Gaptek atau yang biasa disebut dengan gagap teknologi ini terjadi karena 

kurangnya penguasaan mahasiswa terhadap ilmu komputer, bahkan tidak adanya 

sama sekali pengetahuan mahasiswa tentang ilmu komputer, menyebabkan 

mahasiswa malas untuk membuat skripsi dan lebih memilih menyewa orang lain 

untuk membuatkan skripsi.  

Dalam menanggulangi kendala internal dan eksternal yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, maka mahasiswa melakukan upaya-upaya 

yang dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Upaya-upaya 

tersebut dilakukan dengan cara menghubungi media formal dan  media non formal, 

banyak membaca tulisan orang  lain, mempertimbangkan topik yang mudah 

dilaksanakan dan tidak  memerlukan dana yang terlalu besar, mendisiplinkan diri dan 

menyusun jadwal serta menumbuhkan sikap percaya terhadap dosen pembimbing.  
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5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut; perlu adanya kesadaran yang muncul dari dalam diri mahasiswa untuk belajar 

lebih giat tentang tata cara penulisan karya tulis  ilmiah, harus mampu mengatur 

waktu dengan cara membuat jadwal agar semua kegiatan yang dilakukan mampu 

terorganisir dengan baik. seorang mahasiswa tidak boleh takut menjalin komunikasi 

dengan dosen pembimbing agar skripsi yang sedang dikerjakan mampu diselesaikan 

tepat waktu, tidak boleh menunda-nunda waktu untuk mengerjakan skripsi, seorang 

mahasiswa tidak boleh malas untuk mencari literatur dan rajin membaca tulisan atau 

skripsi orang lain, serta perlu adanya penguasaan baik sebagian maupun seluruhnya 

tentang ilmu komputer agar tidak menemukan kendala dalam hal yang berkaitan 

dengan ilmu komputer tersebut; 

1. Perlu adanya kesadaran yang muncul dari dalam diri mahasiswa untuk belajar 

lebih giat tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah, agar dalam 

menyelesaikan skripsi dapat terlaksana dengan mudah terutama dala hal tata cara 

penulisan karya tulis ilmiah. 

2. Mahasiswa yang merasa kekurangan dalam hal pendanaan, diharapkan dapat 

mengambil judul yang tidak terlalu menghabiskan biaya yang terlalu besar. 

3. Sebagai mahasiswa harus mampu mengatur waktu dan membuat jadwal agar 

semua aktivitas mampu terorganisir dengan baik, terutama penulisan skripsi yang 

sedang dikerjakannya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 

4. Mahasiswa yang tidak tahu tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah, 

diharapkan harus banyak melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing, 

berkomunikasi dengan teman yang mengetahui tatacara penulisan karya tulis 

ilmiah. 

5. Diharapkan untuk tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan skripsi, 

seorang mahasiswa tidak boleh bermalas-malasan mencari literatur  dan rajin 

membaca tulisan orang lain. 
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6. Perlu adanya kesadaran yang muncul dari dalam diri mahasiswa untuk belajar 

tentang ICT, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan agar tidak 

menemukan kendala dalam hal yang berkaitan dengan ilmu Komputer. 
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