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BAB V 

PENUTUP 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

Indikator Tingkat Kedisiplinan Rata-Rata 

Aturan Waktu Disiplin Tinggi 65% 

Peraturan Fakultas Disiplin Tinggi 61% 

Peraturan perilaku 

dalam kuliah 
Disiplin Tinggi 55% 

Ketaatan terhadap 

peraturan lain di 

Fakultas 

Disiplin Tinggi 71% 

TOTAL RATA-RATA 63% 

 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan 4 indikator tersebut 

dikatakan tinggi dengan total rata-rata 63%. Kedisiplinan mahasiswa 

manajemen yang masih dikatakan sedang dan rendah adalah seperti datang 

terlambat ke kelas, mengenakan kaos oblong saat kuliah, melakukan titip 

absen, bermain handphone, tidur atau berbicara sendiri saat kelas 

berlangsung, bekerja sama saat ujian, dan masih ditemukan mahasiswa 

yang merokok di dalam gedung. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kedisiplinan 

Kategori Rata-Rata 

Teladan Dosen Mempengaruhi 76% 

Nilai atau penghargaan Mempengaruhi 89% 

Aturan pasti yang 

dijadikan pegangan 
Mempengaruhi 78% 



89 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Pengawasan dosen Mempengaruhi 80% 

Keberanian dosen Mempengaruhi 86% 

Perhatian kepada 

mahasiswa 
Mempengaruhi 

84% 

Kebiasaan yang 

menegakkan 

kedisiplinan 

Mempengaruhi 

82% 

TOTAL RATA-RATA 82% 

 

Faktor teladan dosen, nilai atau penghargaan, aturan pasti yang 

dijadikan pegangan, pengawasan dosen, keberanian dosen dalam 

megambil tindakan, perhatian kepada mahasiswa dan kebiasaan sengat 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unika Soegijapranata dengan total rata-rata 82%. Dan yang paling 

mempengaruhi dari semua faktor tersebut adalah nilai atau penghargaan. 

5. 2. Saran 

 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen yang masih sedang / rendah yaitu 

datang terlambat ke kelas, melakukan titip absen, mengenakan kaos oblong, 

bekerjasama saat ujian (saling meminjamkan peralatan tulis), dan bermain 

handphone, berbicara sendiri atau tidur saat kelas berlangsung, maka saran 

yang dapat diberikan  

 

Bagi Program Studi Manajemen : 

1. Mempertegas kembali peraturan, tata tertib dan konsekuensi yang akan 

didapat apabila melanggar peraturan tersebut dengan memberikan sanksi 

yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Misalnya apabila 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong, maka mahasiswa tidak 

diperbolehkan masuk ke kelas dan kehilangan kesempatan kehadiran 

untuk presensi. 

2. Mengkomunikasikan kembali peraturan dan tata tertib beserta konsekuensi 

atau sanksi kepada seluruh dosen manajemen dan mahasiswa 
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manajemen.Seperti program studi Manajemen menginformasikan 

peraturan dan tata tertib beserta konsekuensi atau sanksi kepada semua 

dosen manajemen melalui rapat dosen atau evaluasi dosen, kemudian 

semua dosen manajemen akan menginformasikan kembali kepada 

mahasiswa di setiap kelas sebelum pelajaran dimulai. 

3. Memperingatkan dan menegaskan kembali kepada dosen yang melanggar 

atau tidak memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa. Misalnya 

dengan memanggil dosen yang bersangkutan dan memberikan teguran. 

Apabila masih melakukan hal yang sama maka dosen tersebut akan 

diberikan tindakan lanjut dari Program Studi Manajemen.  

 

Bagi Dosen Manajemen : 

1. Dosen manajemen lebih mengawasi dan memperhatikan sikap dan 

perilaku mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas serta 

memperlakukan mahasiswa secara merata antara dosen satu dengan dosen 

yang lainnya. Misalnya apabila mahasiswa bermain handphone atau 

berbicara sendiri dengan mahasiswa lain saat kelas sedang berlangsung, 

semua dosen harus berani menegur mahasiswa tersebut agar tidak 

mengulangi hal yang sama. Karena apabila dosen tidak menegur atau tidak 

peduli, hal ini akan membuat mahasiswa menjadi berani dan menjadi 

kebiasaan yang tidak baik. 

2. Dosen diharapkan lebih tegas dan berani dalam mengambil tindakan 

kepada mahasiswa yang tidak disiplin di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Misalnya apabila ada mahasiswa yang terlambat, maka dosen tidak akan 

memperbolehkan mahasiswa tersebut mengikuti kelas pada mata kuliah 

tersebut dan kehilangan kesempatan absensi kehadiran. 

3. Semua dosen manajemen diharapkan membuat kesepakatan bersama 

dalam menentukan peraturan dan tata tertib serta konsekuensi atau sanksi 

yang diterima apabila melanggar peraturan tersebut melalui rapat dosen 

agar semua dosen tidak memberikan peraturan serta konsekuensi atau 

sanksi yang berbeda-beda kepada mahasiswa. Misalnya apabila ada 
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mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau terlambat datang ke kelas 

melebihi batas keterlambatan, maka tidak diperkenankan mengikuti kelas 

dan kehilangan kesempatan presensi kehadiran. Karena masih ada dosen 

yang memperbolehkan mahasiswa masuk mengikuti kelas meskipun 

terlambat. 

4. Diharapkan semua dosen juga mematuhi peraturan dan tata tertib yang 

ditetapkan oleh Fakultas serta mematuhi peraturan yang telah disepakati 

bersama dengan mahasiswa karena mahasiswa menjadikan dosen sebagai 

panutan atau figur dalam bersikap atau berperilaku. Misalnya apabila 

dosen menetapkan batas waktu keterlambatan maksimal 15 menit kepada 

mahasiswa, maka dosen juga tidak boleh terlambat melebihi batas 

keterlambatan tersebut. 

5. Dosen manajemen perlu memperhatikan situasi atau kondisi kelas, apakah 

semua mahasiswa memahami materi yang dipaparkan dan apakah semua 

mahasiswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan. Apabila 

mahasiswa dirasa bosan dan tidak memahami materi maka dosen perlu 

memikirkan kembali metode pembelajaran yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 


