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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka 

kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Perilaku integritas akademik mahasiswa FK UPN “Veteran” Jakarta yang 

terbanyak adalah dengan tingkat sedang 

b. Pola asuh terbanyak yang diterapkan pada mahasiswa FK UPN 

“Veteran” Jakarta adalah pola asuh demokratis 

c. Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua terhadap perilaku 

integritas akademik mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” 

Jakarta 

 

V.2   Saran 

Berikut adalah saran dari peneliti terkait dengan hasil penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijabarkan: 

a. Untuk masyarakat, disarankan untuk menerapkan pola asuh yang tepat 

kepada anak-anaknya. Pola asuh demokratis untuk saat ini adalah pola 

asuh terbaik yang dapat diterapkan kepada sang anak. Membesarkan atau 

mendidik anak dengan memberinya rasa tanggung jawab, kehangatan, 

ketegasan dan sikap penuh rasa kasih sayang yang seimbang akan 

membuat sang anak tumbuh menjadi manusia yang taat pada norma dan 

prinsip yang berlaku di berbagai bidang kehidupannya. Terlalu 

memanjakan atau terlalu bersikap keras tidak akan membuat sang anak 

tumbuh menjadi pribadi yang baik. 

b. Untuk staff atau dosen Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta, 

meskipun perilaku integritas akademik pada mahasiswa secara garis 

besar adalah sedang, namun ada baiknya untuk terus ditingkatkan. 

Mengingat masih ada mahasiswa yang memiliki perilaku integritas 

akademik yang kurang, evaluasi berkala mengenai sangsi ataupun 
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sosialisasi peraturan masih diperlukan. Mencari cara atau pendekatan lain 

agar mahasiswa dapat bersikap sesuai dengan peraturan juga dapat 

dilakukan pihak Fakulas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta, seperti 

pemberian sangsi yang lebih tegas, evaluasi dan perbaruan berkala 

mengenai peraturan yang telah dibuat, melakukan sosialisasi berkala 

mengenai peraturan dan sangsi kepada mahasiswa, dan cara-cara lainnya. 

c. Untuk peneliti selanjutnya, integritas akademik merupakan suatu hal 

yang menarik untuk diteliti. Selain karena sifatnya yang sangat penting, 

faktor-faktor lain yang berkaitan dengan integritas akademik sangat 

banyak yang bisa untuk dibahas. Oleh karena itu, peneliti berharap pada 

penelitian selanjutnya dapat dibahas faktor-faktor lain selain pola asuh 

seperti peraturan akademik, tipe ujian, pengalaman masa lalu, dan faktor-

faktor lain yang berkaitan dengan integritas akademik, khususnya pada 

mahasiswa kedokteran. 
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