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5 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh, maka peneliti dapat 

menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya kesimpulan 

dari penelitian ini merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang 

diajukan. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan persentase dapat digambarkan bahwa faktor 

internal lebih besar pengaruhnya dari pada faktor eksternal terhadap keberhasilan 

mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi Bangunan 1. Faktor internal yang paling 

berpengaruh terhadap keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi 

Bangunan 1 adalah motivasi dan faktor eksternal yang paling berpengaruh 

terhadap keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah Konstruksi Bangunan 1 adalah 

fasilitas belajar. 

2. Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah 

Konstruksi Bangunan 1 memperoleh persentase sebesar 50,74 % sedangkan faktor 

eksternal yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah 

Konstruksi Bangunan 1 memperoleh persentase sebesar 49,26 %. 

 

b. Saran 

Berdasarkan penemuan penelitian yang telah diperoleh maka penulis 

mengajukan beberapa saran, diantaranya adalah :  

1. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan JPTS FPTK UPI, 

diharapkan untuk memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar seseorang tergantung 

dari proses belajarnya. Pencapaian keberhasilan akan optimal apabila didukung 
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dengan adanya sinergi yang positif antara faktor internal sebagai subjek belajar 

dengan faktor eksternal. 

2. Bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji dan menelaah secara lebih luas dan 

mendalam mengenai masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, 

sebaiknya penelitian selanjutnya mengkaji aspek lain yang lebih spesifik yang 

tidak disentuh oleh penelitian ini. 

 


