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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, analisis, pengolahan dan 

interpretasi data pada bab sebelumnya, maka secara garis besar penelitian ini 

dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah.  

Pertama, minat mahasiswa terhadap profesi Guru adalah sebesar 62,29% 

termasuk dalam kategori Tinggi. 

Kedua, minat mahasiswa terhadap profesi Arsitek adalah sebesar 78,38% 

termasuk dalam kategori Tinggi. 

Minat mahasiswa JPTA FPTK-UPI cenderung mempunyai minat pada 

profesi Arsitek. 

 

B. Saran 

1. Untuk Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK-UPI 

Minat merupakan sebuah kondisi manusiawi yang menimbulkan adanya 

suatu keinginan terhadap suatu objek atau kegiatan. Namun minat tidak akan 

timbul secara langsung. Perlu adanya suatu dorongan atau motif yang membuat 

seseorang tertarik atau mempunyai keinginan terhadap suatu hal.  

Berdasarkan penelitian ini, mahasiswa JPTA FPTK-UPI mempunyai minat 

yang tinggi terhadap profesi Guru dan Arsitek. Hal ini merupakan suatu dorongan 
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bagi Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur untuk lebih meningkatkan kualitas 

pendidikan di lingkungan jurusan. Sehingga mahasiswa dapat mempunyai 

kemampuan yang baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang keahlian 

arsitektur. Pada akhirnya nanti ketika terjun ke dunia kerja, lulusan JPTA FPTK-

UPI mempunyai kepercayaan diri untuk bersaing dengan lulusan dari lembaga 

pendidikan lainnya. 

2. Untuk Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK-UPI 

Menjalani perkuliahan di kampus JPTA FPTK-UPI merupakan suatu proses 

perkembangan dari setiap mahasiswanya. Dan diharapkan dari proses perkuliahan 

setiap mahasiswa dapat mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang 

pendidikan dan keahlian arsitektur. Namun untuk dapat menentukan profesi yang 

akan dijalani hendaknya setiap mahasiswa lebih mengenal karakteristik dan 

kemampuan diri sendiri.  

3. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji secara lebih mendalam 

mengenai masalah yang ada hubungan dengan penelitian ini, sebaiknya 

menggunakan instrumen yang berbeda dan memperhatikan kelemahan-kelemahan 

yang ada, sehingga diperoleh penelitian baru yang dapat menyempurnakan 

penelitian sebelumnya. Bagi peneliti yang akan meneliti lebih dalam, penulis 

menyarankan bahwa penekanan topik penelitian adalah bagaimanakah hubungan 

minat mahasiswa JPTA FTPK-UPI pada profesi Arsitek dengan kemampuan 

dalam bidang Arsitektur. 

 


