
60 
Aldi Novian, 2016 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN DALAM MENULIS DAN MEMPRESENTASIKAN KARYA ILMIAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan pada dasarnya merupakan jawaban dari rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada 

penelitian “Analisis Faktor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Dalam Menulis Dan 

Mempresentasikan Karya Ilmiah”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor Internal yang mempengaruhi mahasiswa di Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan dalam menulis dan mempresentasikan 

karya ilmiah ada empat, diantaranya adalah minat, bakat, motivasi dan 

kepercayaan diri. Sedangkan Faktor Eksternal yang mempengaruhi 

mahasiswa di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan dalam 

menulis dan mempresentasikan karya ilmiah ada tiga, diantaranya 

adalah metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan, waktu 

yang diberikan untuk penugasan, dan fasilitas pendukung. 

2. Faktor Internal yang paling dominan yang mempengaruhi mahasiswa di 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan dalam menulis dan 

mempresentasikan karya ilmiah adalah faktor minat dan faktor bakat. 

Sedangkan Faktor Eksternal yang paling dominan yang mempengaruhi 

mahasiswa di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan dalam 

menulis dan mempresentasikan karya ilmiah adalah faktor fasilitas 

pendukung dan faktor metode pembelajaran. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang didapat, maka 

beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi universitas, khususnya Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan JPTS FPTK UPI diharapkan lebih memperlengkap fasilitas 

untuk kegiatan menulis dan mempresentasikan karya ilmiah, khususnya 

fasilitas penunjang untuk menulis dan mempresentasikan karya ilmiah 

dan mencoba untuk menggelar lomba karya tulis ilmiah diluar kegiatan 

perkuliahan supaya dapat mengembangkan potensi dan melatih 

mahasiswa agar dalam menulis dan mempresentasikan karya ilmiah jauh 

lebih baik. 

2. Bagi dosen, metode pembelajaran yang diterapkan sudah cukup baik 

namun lebih baik lagi apabila metode pembelajaran untuk menulis dan 

mempresentasikan karya ilmiah lebih ditingkatkan lagi supaya 

mahasiswa terbiasa dan mudah untuk menulis dan mempresentasikan 

karya ilmiah. 

3. Bagi mahasiswa, diharapkan untuk selalu menyelesaikan tulisan karya 

ilmiahnya dengan benar dan mempresentasikannya dengan baik, dan 

berlatih untuk menulis dan mempresentasikan karya ilmiah supaya 

terbiasa dan mudah dalam menulis dan mempresentasikan karya ilmiah.  


