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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data, maka sesuai dengan 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mutu Pembelajaran  merupakan hal  yang sangat menentukan bagi sebuah 

lembaga pendidikan tinggi yang akan berimplikasi pada kualitas output 

pendidikan atau kemampuan berfikir kritis mahasiiswa. oleh karena itu 

penting kiranya dilakukan upaya meningkatkan mutu pembelajaran  secara 

terus menerus. Optimal tidaknya proses pembelajaran sangat tergantung 

dengan dosen sebagai pengelolanya. Terkait dengan hal tersebut, maka 

kinerja dan kompetensi dosen patut menjadi perhatian penting dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Faktor – Faktor yang berpengaruh yang dikaji dalam penelitian ini 
antaralain Faktor Usia, Faktor Golongan Fungsional, dan Jenis Kelamin 

Hasil analisis deskriptif untuk menunjukkan tingkat kinerja dosen di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung berada pada 

katagori sedang. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa perilaku nyata yang 

ditunjukkan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi 

masih perlu ditingkatkan dengan memberikan perhatian penting pada 

indikator – indikator  yang mempengaruhinya 

Dari keseluruhan indikator yang diukur pada aspek kinerja skor paling 

tinggi berada pada golongan Guru besar, dengan rentan usia  50 – 60 
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tahun, dan jenis kelamin laki2,  urutan indikator kinerja berturut turut 

adalah Pengabdian masyarakat, Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, 

3. Hasil analisis deskriptif untuk menunjukkan tingkat Kompetensi Dosen  

dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  

berada pada katagori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa  kompetensi 

dosen  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung masih 

perlu untuk ditingkatkan Secara umum dosen di  Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang Skor Tinggi Diperoleh Oleh  

dosen dengan golongan Guru Besar, dengan rentan usia  50 – 60 tahun, 

dan untuk jenis kelamin baik wanita maupun laki2 memiliki tingkat 

kompetensi yang seimbang 

Hasil Analisi data baik untuk deskripsi maupun untuk tujuan pengujian 

hipotesis memperoleh temuan yang digambarkan dalam bagan berikut 

 

 

 

 

 

 

 

a. Hubungan antara Kinerja Dosen dan Mutu Pembelajaran signifikan 

dan positif,  dengan kekuatan hubungan sedang sebesar 0.564. 
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Pembelajaran  adalah 32%. Ini menunjukkan bahwa kinerja dosen 

akan meningkatkan mutu dalam pembelajaran terutama jika model 

pembelajarkan di dasarkan padahasil penelitian.  

b. Hubungan antara kompetensi dosen dengan mutu pembelajaran  

signifikan dan positif, dengan kekuatan hubungan Kuat sebesar 

0.582. Kontribusi yang diberikan  kompetensi dosen terhadap mutu 

pembelajaran sebesar  34%. Ini berarti bahwa dosen sebagai 

“manager of learning” memiliki andil yang besar dalam 

mewujudkan pembelajaran yang bermutu, Kompetensi dosen di 

FTK UIN Raden Intan Lampung masih perlu ditingkatkan terutama 

dalam kompetensi pedagogic dan professional. Dari hasil analisis 

data menunjukkan bahwa dosen memiliki modal kompetensi sosial 

yang besar dalam menjalankan tugasnya. 

c. Hubungan  antara  kinerja dan kompetensi dosen dengan mutu 

pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN Raden 

Intan Lampung dengan kekuatan hubungan kuat (0.69). Kontribusi 

yang diberikan kinerja dan kompetensi dosen  secara bersama-

sama terhadap mutu pembelajaran adalah 48%, sedangkan sisanya 

52% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diukur 

dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran diperlukan peningkatan kinerja dan kompetensi 

dosen secara terus menerus dengan  melakukan pembelajaran dan 
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pengembangan diri dosen, meningkatkan kualifikasi pendidikan, 

melalui pelatihan dan workshop. 

d. Hubungan antara kinerja dosen  dengan kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa signifikan dan positif, dengan kekuatan hubungan 

sedang sebesar 0.49 kontribusi kinerja dosen  terhadap kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa adalah 24%.   

e.  Hubungan antara kompetensi dosen  dengan kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa signifikan dan positif dengan kekuatan hubungan 

sebesar 0.417 kontribusi kompetensi  terhadap kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa adalah 17.4%.   

f. hubungan antara Kinerja dan kompetensi dosen  terhadap 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa  signifikan. Kekuatan 

hubungan yang ditunjukkan adalah sebesar 0.552. Kontribusi 

kinerja dan kompetensi dosen  secara bersama-sama terhadap 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa  adalah sebesar  30.5%.  ini 

artinya bahwa kemampuan berfikir kritis mahasiswa sangat 

ditentukan oleh dosen yang memiliki kinerja dan kompetensi yang 

baik. Dosen yang memiliki komitmen untuk berfikir dan bertindak 

kreatif, inovatif, mandiri dan memiliki pengetahuan serta 

keterampilan yang terus ditingkatkan. 

g.  Mutu Pembelajaran terhadap kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa  memberikan kekuatan hubungan sedang (0.376) 

kontribusi yang diberikan sebesar 14 % terhadap Kemampuan 
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berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, 

maka dapat diberikan rekomendasi kepada: 

1. Direktorat pendidikan islam kementrian Agama RI  hendaknya melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja Dosen , antara lain: pertama,  

Mengadakan program kegiatan yang dapat digunkan untuk 

mengembangkan kinerja dan kompetensi dosen dilingkungan Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam  Kedua, Memaksimalkan dana dalam membantu 

studi lanjut bagi dosen Ketiga, Memaksimalkan bantuan pada 

pengembangan Tri dharma di perguruan tinggi . 

2. Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN Raden Intan Lampung 

diantaranya  melakukan berbagai upaya mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan kinerja dan kompetensi dosen, sehingga Mutu 

Pembelajaran dan Kemampuan berfikir kritis mahasiswa semakin 

meningkat. Antara lain 1) memperhatikan dan menyediakan sarana 

pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan mutu di pergruan tinggi, 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih efektif 

dan efisien 2) lebih memperhatikan peningkatan kompetensi dosen yang 

mencakup tridarma perguruan tinggi secara kontinu . 3) Hendaknya lebih 

memperhatikan kualitas pelatihan  dengan pemilihan tutor/pemberi 

pelatihan yang profesional, materi yang relevan dengan kebutuhan dan 
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perkembangan zaman, metode yang efektif dan efisien, dan waktu yang 

cukup memadai untuk pelatihan tersebut.  4) Memberikan penghargaan 

terhadap dosen yang  berprestasi, misalnya memberikan reward kepada 

dosen dalam bentuk Promosi Jabatan Yang Tepat 5) Memberi stimulus 

untuk melakukan reset yang bertaraf nasional dan Internasional.  

3. Mengingat pentingnya kemampuan berfikir kritis mahasiswa maka 

seyogyanya pihak Prodi melakukan Evaluasi terhadap matakuliah yang 

mengacu pada kegiatan berfikir kritis , seperti Filsafat Ilmu dan Filsafat 

Umum, metodologi penelitian, sebaiknya prodi juga memberikan mata 

kuliah yang lebih spesifik misalnya mata kuliah Critikal Thinking 

4. Dosen , khususnya para dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung, hendaknya selalu meningkatkan kinerjanya dengan 

cara meningkatkan motivasi kerja di dalam dirinya; membuat komitmen di 

dalam diri untuk mengabdi dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab; 

meningkatkan kompetensi profesi baik kompetensi paedagogik, 

kepribadian, sosial maupun profesional, dengan cara melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti berbagai pelatihan, 

mencari berbagai sumber pembelajaran baik dari buku, internet yang 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam 

bidang pendidikan, diskusi bersama dengan sesama rekan sejawat, dan 

melatih diri untuk terbiasa bekerja dengan menghasilkan yang terbaik dan 

berprestasi.  Selain itu dosen  hendaknya menyiapkan, melaksanakan dan 

mengevaluasi hasil belajar mahasiswa yang pada realitanya mampu 
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mewujudkan pembelajaran yang kondusif sehingga mahasiswa  memiliki 

prestasi yang terbaik. 


