
66 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk menganalisis 

profil  kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik pada dosen yang berkinerja unggul (studi kasus dosen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama) rumusan masalah, 

tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa dendogram pada akhirnya profil kompetensi 

dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen pada Universitas Widyatama 

dihasilkan adanya 2 kelompok, cluster kelompok kompetensi tersebut 

yaitu, (1) kelompok dosen yang berkinerja unggul dalam melaksanakan 

tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (2) kelompok dosen yang berkinerja 

rata-rata dalam melaksanakan tugas Tri Dharma perguruan tinggi. 

2. Berdasarkan analisis uji beda Mann-Whitney menghasilkan 8 kompetensi 

yang menjadi pembeda dosen berkinerja unggul atau superior dalam 

melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, kompetensinya terdiri 

dari: Kompetensi Kepribadian (komitmen); Kompetensi Sosial 

(membangun hubungan); Kompetensi Profesional (keahlian 1, keahlian 2, 

pengembangan keahlian, dan mencari informasi); dan Kompetensi 

Pedagogik (memahami kemampuan mahasiswa dan evaluasi).  
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5.2 Saran   

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai analisis 

profil kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik pada dosen yang berkinerja unggul, maka penulis mencoba 

untuk memberikan saran baik kepada para dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

maupun kepada penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan kompetensi 

dosen, yaitu : 

1. Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan bahwa untuk meningkatkan 

kinerja yang unggul pada dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, maka kompetensi yang harus ditingkatkan adalah: 

memiliki komitmen yang tinggi dan integritas terhadap institusi, 

membangun hubungan dengan aktif dalam organisasi sosial maupun 

keilmuan, mempunyai keahlian bidang ilmu yang benar-benar dikuasai 

dan terus menggali pengetahuan yang baru, mengembangkan keahliannya 

dengan cara memberikan layanan profesional seperti menjadi pembicara 

diluar institusi, rutin mencari informasi bidang keilmuannya maupun 

diluar bidang keilmuannya, memahami kemampuan mahasiswa dalam 

perkuliahan dan tahu cara mengajar mahasiswa agar mahasiswa pun dapat 

lebih aktif dalam perkuliahan, dan dosen rutin melakukan evaluasi 

perkuliahan dan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut, sehingga pada 

akhirnya semua akan berdampak pada kemampuan bersaing dosen. 

2. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang 

sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, sebaiknya 

perlu dikaji kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada 

pernyataan-pernyataan yang belum atau kurang sesuai, saya sebagai 

penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

menyelesaikan skripsi ini.   
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