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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan 

menganalisis data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uji kecenderungan variabel X (Pemanfaatan Fasilitas 

Workshop batu) menunjukan bahwa pemanfaatan fasilitas workshop batu 

tergolong dalam kategori Tinggi. Hal ini dapat terlihat pada ketersediaan 

fasilitas workshop batu yang sudah sesuai dengan standarisasi. 

2. Presentase uji kecenderungan variabel Y (Hasil Belajar mata kuliah 

praktik batu beton) menunjukan bahwa hasil belajar mahasiswa dalam 

kategori Sangat Tinggi. Hal ini dapat terlihat dari hasil belajar yang 

sebagian besar mahasiswa sudah mencapai kriteria ketuntasan minimum 

sesua dengan aspek dan indikator yang telah ditetapkan oleh dosen yang 

bersangkutan, baik itu merupakan aspek afektif, kognitif, ataupun 

psikomotor.  

3. Berdasarkan uji koefisien korelasi menggunakan metode korelasi rank 

spearman menunjukan bahwa pemanfaatan fasilitas workshop batu 

mempunyai tingkat korelasi yang Cukup kuat.   

Kontribusi Pemanfaatan fasilitas workshop batu mempunyai kontribusi 

yang signifikan terhadap hasil belajar mata kuliah praktik batu beton 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 
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5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan temuan dari penelitian, maka peneliti memberikan 

beberapa implikasi dan rekomendasi sebagai suatu masukan dan pertimbangan. 

Adapun implikasi dan rekomendasi tersebut diantaranya: 

1. Bagi mahasiswa, sebaiknya untuk menggunakan kesempatan yang 

seluas-luasnya dalam pemanfataan fasilitas workshop yang telah tersedia 

dengan sebaik-baiknya dalam upaya untuk meningkatkan prestasi belajar 

maupun kemampuan yang lebih optimal. 

2. Bagi dosen, hasil penelitian tentang pemanfaatan fasilitas workshop batu 

terhadapa hasil belajar mata kuliah praktik batu beton ini sebaknya 

dijadikan masukan dan implementasi agar proses pemeblajaran mata 

kuliah praktik batu beton menjadi lebih baik lagi. 

3. Bagi lembaga, agar meningkatkan fasilitasi yang berhubungan dengan 

akademik khususnya pada fasilitas praktik batu beton. 

4. Bagi penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih luas dan mendalam lagi 

mengenai topik fasilitas workshop batu yang bisa dikembangkan pada 

mahasiswa dan faktor-faktor yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan 

hasil belajar.  


