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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian mengenai studi pelaksanaan metode pembelajaran 

karyawisata ke industri spare-part sepeda motor untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha, secara umum dapat disimpulkan:  

1. Tahap perencanaan. 

Penetapan tujuan dan sasaran sebagai komponen dari perencanaan cukup baik, 

tujuan yang ditetapkan cukup tegas dan jelas serta sasaran yang dituju cukup 

sesuai dengan materi mata kuliah Pembuatan Perkakas. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan karyawisata terdapat kendala-kendala yang mengganggu 

kelancaran pelaksanaan karyawisata khususnya dalam hal transportasi dan 

konsumsi.  

3. Tahap evaluasi 

Bentuk evaluasi yang dilakukan sebagai penilaian kurang maksimal, hasil laporan 

yang telah dibuat tidak dipresentasikan sehingga  tidak terjadi diskusi atau 

perbincangan mengenai hasil yang diperoleh oleh masing-masing mahasiswa. 

4. Minat untuk berwirausaha di bidang spare-part sepeda motor mahasiswa rendah, 

sebagian besar mahasiswa memilih bekerja atau menjadi tenaga pengajar.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak terkait, 

yakni :   

1. Untuk mahasiswa, agar memanfaatkan metode karyawisata yang dilaksanakan pada 

mata kuliah Pembuatan Perkakas untuk menambah pengetahuan dan dapat 

dijadikan modal pengetahuan untuk berwirausaha sebagai alternatif pilihan berkarir 

selain menjadi pegawai atau menjadi tenaga pengajar. 

2. Untuk dosen, pelaksanaan kegiatan karyawisata alangkah lebih baiknya jika para 

peserta dilibatkan dalam perencanaan kegiatan. Keberhasilan dari kegiatan 

karyawisata ini tergantung dari kesadaran peserta tentang tujuan dan prosedur yang 

diikuti. Dengan kebersamaan peserta dalam perencanaan ini, mereka akan lebih 

menghayati tujuan dan prosedur sehingga akan lebih meningkatkan peran serta 

mereka dalam menyukseskan kegiatan.   

3. Untuk Jurusan Pendidikan Teknik Mesin UPI, perlu adanya pengkajian program 

kewirausahaan dalam pendidikan karena kurikulum yang diajarkan di kuliah belum 

benar-benar memberikan kerangka pikir (mind set) generasi muda untuk siap 

berwirausaha. Jika sebagian besar generasi muda memiliki jiwa wirausaha, masalah 

pengangguran dan kemiskinan akan lebih cepat bisa diatasi, karena pembukaan 

lapangan kerja tidak akan pernah cukup untuk memenuhi tuntutan kesempatan kerja 

yang selalu terus bertambah. 


