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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hambatan Mahasiswa dalam 

Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam menyelesiakan tugas 

akhir/skripsi berasal dari dua faktor, yaitu hambatan internal dan hambatan 

eksternal. Hambatan internal meliputi metode penilitian yang termuat di 

dalamnya pemilihan judul dan latar belakang, kendala di teknik penulisan 

serta karakter mahasiswa seperti malas, mood yang berubah-ubah, 

mindset, sifat malu dan minder, masalah-masalah kesehatan seperti pola 

makan tidak teratur, pusing dan sakit. Adapun hambatan eksternalnya 

mulai dari proses bimbingan dimana mahasiswa dan dosen tidak 

sepemikiran, dosen lambat dan singkat dalam memberi respon, dosen 

pembimbing yang berganti, bimbingan yang dilakukan secara online 

perbedaan pandangan dosen satu dan dua. Kemudian kendala pada saat 

pengerjaan skripsi meliputi pengaturan waktu, sekolah tempat riset kurang 

responsif dan kurangnya informasi mengenai seminar. Masalah lainnya 

yaitu referensi, bencana yang terjadi seperti Covid-19 dan banjir. Ada pula 

kendala lain-lain seperti fokus untuk pelaksanaan TKK KKN-DR, baru 

punya laptop semester 5, kendala jaringan diwilayah domisili serta kendala 

keuangan. 
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2. Adapun kiat-kiat yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

menyelesaikan tugas akhir/skripsi diantaranya membangkitkan mood 

dengan saling memberikan semangat, mengerjakan sambil mendengarkan 

musik, mengerjakan di tempat dan suasana baru, refreshing atau pergi 

liburan untuk melihat pemandangan hijau, mengerjakan dengan teman-

teman, memberi reward kepada diri sendiri. Kemudian mengembalikan 

kesegaran otak dengan istirahat ataupun tidur, lalu menjaga kesehatan 

tubuh dengan makan teratur dan tidak begadang. Kiat lainya yaitu 

melakukan diskusi dengan teman-teman, menambah wawasan tentang 

teknik kepenulisan baik melalui buku maupun video, serta mengganti 

judul penelitian. 

 

B. Saran 

1. Kepada pihak Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin agar lebih 

banyak melakukan terobosan-terobosan dalam mendukung mahasiswa 

lulus kuliah dengan ideal. Terobosan tersebut bisa berupa seminar dengan 

tema khusus skripsi, talkshow dengan tokoh-tokoh berprestasi yang cepat 

lulus juga dapat mempertegas aturan yang mengharuskan mahasiswa lulus 

dalam jangka semester tertentu. 

2. Kepada pihak Program Studi Pendidikan Agama Islam agar dapat 

memperbanyak kegiatan-kegiatan workshop tentang kepenulisan. Serta 

memalui HMJ sebagai panjangan tangan menegaskan untuk kewajiban 

ikut serta dalam setiap kegiatan tersebut. 
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3. Kepada mahasiswa agar peka terhadap pentingnya membaca dan 

menambah literasi, serta jangan malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang menmbah wawasan terutama wawasan mengenai penyelesaian tugas 

akhir/skripsi. 

4. Kepada orang tua atau siapapun yang memiliki keluarga yang sedang 

berkuliah agar sesering mungkin memberi motivasi dan dorongan agar 

berkuliah dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan lulus tepat waktu.


