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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Jabatan fungsional dosen merupakan salah satu faktor penting dalam status 

akreditasi program studi / institusi selain itu hampir semua kebijakan terkait 

kesejahteraan selalu didasarkan pada jabatan fungsional tersebut, oleh karena itu 

semakin banyak dosen yang berada pada karir jabatan lektor, lektor kepala, atau 

bahkan guru besar hal ini juga akan berdampak positif pada fakultas dan program 

studi dan secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat kesejahteraan dosen 

tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan 

terhadap 63 orang responden, yakni dosen tetap di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang mengenai pengembangan karir dosen yaitu :  

1. Tidak terdapat hubungan antara upaya yang dilakukan dalam tridharma 

perguruan tinggi dengan jabatan fungsional atau tidak terdapat perbedaan 

proporsi upaya yang dilakukan (tridharma) dengan jabatan fungsional 

dosen. 

2. Implikasi manajerial dijelaskan bahwa dosen hendaknya memiliki 

kesadaran bahwa pengembangan karir dosen lebih ditentukan oleh dosen 

itu sendiri dan bukan pada pihak lain sehingga dalam pengurusannya 

dosen juga sebaiknya secara mandiri rajin untuk selalu meng-update 

angka kredit yang ada dan mencari informasi – informasi terbaru terkait 
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dengan jabatan, apalagi saat ini informasi berkaitan dengan hal tersebut 

dapat mudah ditemui secara online.  

 

5.2.  Saran 

Dari analisis hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Dosen 

Pengembangan karir dosen tergantung dalam diri dosen tersebut, untuk 

Dosen diharapkan lebih aktif, mandiri dan selalu up date dalam mencari 

informasi yang berkaitan dengan jabatan fungsional.  

2. Bagi Lembaga pendidikan  

a. Bagi Universitas 

1) Sebaiknya pihak Universitas meng-upgrade program yang dapat 

memfasilitasi kebutuhan – kebutuhan dosen terkait dengan 

informasi – informasi pancapaian kinerja (EWMP) secara online 

sehingga tidak menghambat upaya pengumpulan angka kredit 

dosen. Contoh dosen membutuhkan informasi kinerja setiap 

semester secara online tapi program sintak mengalami gangguan 

sehingga dosen tertunda. 

2) Sebaiknya pihak universitas mulai mewajibkan semua bidang yang 

terkait dengan tridharma perguruan tinggi terisi, agar persyaratan 

untuk kenaikan jabatan berikutnya dapat lebih mudah. 
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b. Bagi Fakultas atau Program Studi 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hal yang menjadi 

penghambat upaya pengembangan karir adalah beban mengajar 

dan bimbingan skripsi. Saran bagi fakultas atau program studi 

untuk mengevaluasi kembali beban masing – masing dosen dalam 

tridharma perguruan tinggi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan hambatan lainnya adalah kesulitan 

publikasi di jurnal terakreditasi. Saran bagi fakultas atau program 

studi untuk memfasilitasi pelatihan penulisan artikel yang 

memenuhi persyaratan di jurnal terakreditasi atau alternatif 

lainnya fakultas atau program studi dapat memfasilitasi terbitnya 

jurnal terakreditasi milik fakultas atau program studi, sehingga 

dapat memuat artikel – artikel yang ditulis oleh dosen dengan 

tetap mempertimbangkan kriteria kelayakan jurnal terakreditasi. 
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