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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Dari penelitian ini sudah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:. 

1. Penerapan Surat Keputusan Ketua Stkip Pgri Sumenep No.07/Sk/B.2/STKIP-

PGRI/V/2007 Tentang Pedoman Dosen dalam membentuk sikap disiplin 

dosen.  

Dalam penerapan surat keputusan ini dilakukan dari mulai sosialisasi, 

pemberitahuan melalui rapat ada bagian pelaksananya yang meliputi Ketua, 

wakil ketua II bidng administrasi umum, UPM, SDM dan Prodi. 

Pengantisipasian akan terjadinya hal yang tidak diinginkan diantaranya ialah 

pertama pemanggilan, kedua pembinaan dan terakhir penertiban, namun 

semua itu belum mampu memaksimalkan penerapan surat keputusan ketua ini 

dikarenakan penerapan surat keputusan ini membutuhkan dukungan baik itu 

dari ketua, pimpinan, juga butuh dukungan secara finansial berupa tunjangan 

untuk meneliti yang mencukupi, dan untuk menciptakan disiplin dosen masih 

belum bisa seratus persen, 

2. faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan surat keputusan ketua 

STKIP PGRI Sumenep tentang pedoman dosen dalam menciptakan sikap 

disiplin dosen. 

semua itu terlihat dari faktor penghambat serta pendukungnya yang mana 

faktor penghambatnya masih lumayan banyak daintaranya ialah, kesadaran 
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dari diri dosen, dan dukungan finansial atau tunjangan untuk melaksakan 

tugas dan tanggung jawabnya, oleh sebab itu antara kesadaran serta tunjangan 

harus berjalan beriringan agar tugas dan tanggung jawanya dosen bisa 

dilakukan, sedangkan faktor pendukungnya ialah berupa kesadaran serta 

pemahaman dosen, dukungan dari pimpinan. 

B. Saran. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut : 

1. Dengan ke tidak maksimalan penerapan Surat Keputusan Ketua Stkip Pgri 

Sumenep No.07/Sk/B.2/STKIP-PGRI/V/2007 Tentang Pedoman Dosen 

dalam membentuk sikap disiplin dosen ini, bukan berarti jalan untuk 

menuju keberhasilan sudah tidak ada, melainkan semua itu terjadi hanya 

sebatas menguji sejauh mana kesungguhan dalam menerapkan surat 

keputusan tersebut, jadi tetaplah satu komando, ciptakan kerjasama yang 

baik antara pimpinan dan bawahan agar apa yang menjadi tujuan lekas 

tercapai.  

2. Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat tentu sangatlah bagus, 

semua nya bisa direncanakan. Faktor penghambat dalam penerapan surat 

keputusan ketua no. 07 tahun 2007 tentang dosen ini yang diantaranya 

ialah sebagai berikut; tidak adanya kesadaran dan pemahaman baik dari 

dosen serta kurangnya tunjangan atau alokasi dana untuk melaksanakan 

tugas serta tanggung jawabnya dibidang penelitian serta pegabdi, untuk itu 

jangan terlalu melihat hal yang lebih besar, karena yang lebih besar pun 
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akan menjadi kecil, begitupun sebaliknya yang kecil akan menjadi besar. 

Untuk mencapai hal yang besar harus diawali dengan hal yang kecil, 

proses tidak akan menghianati hasil. 


