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BAB V 
PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan oleh peneliti, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perolehan informasi mahasiswa angkatan 2013/2014 yang berkaitan 

dengan perkuliahan 

Mahasiswa angkatan 2013/2014 memanfaatkan media internet 

untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Progam Studi Pendidikan 

Biologi, sehingga media internet mempunyai peranan penting dalam 

menyediakan informasi  secara instan. 

  
2. Pertimbangan mahasiswa angkatan 2013/2014 sehingga dapat 

memutuskan untuk berkuliah di suatu perguruan tinggi 

Mahasiswa angkatan 2013/2014 sangat mempertimbangkan 

pembiayaan kuliah, dari pembiayaan pokok SPP per semester sampai 

biaya hidup sehari-hari di Kota Surakarta. Mahasiswa angkatan 

2013/2014 tidak terlalu mempertimbangkan: (a) jarak yang jauh dari 

rumah ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, (b) fasilitas (sarana dan 

prasarana) perkuliahan sewaktu mendaftar, sebatas penilaian sepintas 
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tentang kondisi fisik gedung Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan 

(c) ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan pada Progam Studi 

Pendidikan Biologi.  

 
3. Harapan mahasiswa angkatan 2013/2014 pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Progam Studi Pendidikan Biologi 

Setelah berkuliah selama 1 semester, mahasiswa angkatan 

2013/2014 mempunyai harapan: (a) kelengkapan remot AC pada setiap 

ruang kelas, (b) perluasan tempat parkir sepeda motor, (c) perbanyak 

pengadaan tempat sampah, dan (d) sosialisasi serta pengadaan beasiswa 

mulai semester awal perkuliahan. 

 
B. Implikasi 

Berdasarkan uraian masalah yang dibahas pada bab sebelumnya, 

maka hasil penelitian ini membawa beberapa implikasi antara lain: 

1. Perolehan informasi mahasiswa angkatan 2013/2014 yang berkaitan 

dengan perkuliahan 

Pemanfaatan media internet pada jaman sekarang sangat 

berperan pada suatu lembaga, khususnya Progam Studi Pendidikan 

Biologi dalam mempromosikan pendaftaran mahasiswa baru, dengan 

menginformasi secara detail tentang profil progam studi, profil tenaga 

pendidik (dosen), profil tenaga kependidikan (karyawan), tersedianya 



81 
 

fasilitas perkuliahan maupun praktikum yang memadai, dan uraian 

beasiswa yang tersedia.  

 
2. Pertimbangan mahasiswa angkatan 2013/2014 sehingga dapat 

memutuskan untuk berkuliah di suatu perguruan tinggi 

Pertimbangan utama mahasiswa angkatan 2013/2014 dalam 

melanjutkan berkuliah di Progam Studi Pendidikan Biologi adalah 

pembiayaan oleh orang tua, sehingga dengan uraian lengkap tentang 

beasiswa yang tersedia di Universitas Muhammadiyah Surakarta akan 

menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa baru untuk berkuliah di Progam 

Studi Pendidikan Biologi. 

 
3. Harapan mahasiswa angkatan 2013/2014 pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Progam Studi Pendidikan Biologi. 

Kenyamanan mahasiswa mendapatkan lingkungan 

pembelajaran yang nyaman dan sehat sangat diharapkan, sehingga selain 

mahasiswa nyaman belajar didalam kelas maupun dilingkungan sekitar 

kelas yang juga mendukung untuk diadakannya belajar bersama atau 

study grup, dan kemudahan dalam akses keluar-masuk area kampus 

apabila tersedianya tempat parkir sepeda motor yang luas. 
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C. Saran  

Memperhatikan rangkaian pembahasan di atas, ada beberapa saran 

yang kiranya yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan di Progam 

Studi Pendidikan Biologi, dan peneliti selanjutnya: 

1. Pemangku kepentingan di Progam Studi Pendidikan Biologi 

Pengelolaan yang langsung berhubungan dengan mahasiswa 

adalah pemangku kepentingan di Progam Studi Pendidikan Biologi. 

Progam Studi Pendidikan Biologi dapat menerapkan promosi 

telemarketing pada pendaftaran mahasiswa baru di tahun ajaran 

berikutnya dengan mengoptimalkan dan mengembangkan web-site 

http://pend-biologi.ums.ac.id. 

 
2. Peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap adanya kelanjutan penelitian ini oleh peneliti 

selanjutnya, dengan mahasiswa angkatan 2013/2014 di semester 7 

sebagai informan, serta judul penelitian “Tingkat Kepuasan Pelayanan 

Perkuliahan Mahasiswa Angkatan 2013/2014 oleh Progam Studi 

Pendidikan Biologi” atau “Hubungan Ketersediaan Fasilitas Perkuliahan 

dan Praktikum Terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa Angkatan 

2013/2014 Selama Berkuliah di Progam Studi Pendidikan Biologi”. 


