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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka penelti dapat 

menyimpulkan hasil peneltian yang telah dilakukan. Pada dasarnya kesimpulan dari 

penelitian ini merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang diidentifikasi. 

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini yaitu ; 

1. Berdasarkan hasil perhitungan persentase, dapat digambarkan bahwa terdapat 

beberapa indikator dalam faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap penyelesaian tugas terstruktur pada mata kuliah Rencana Anggaran 

Biaya pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan DPTS FPTK UPI. 

Dalam faktor internal, indikator yang berpengaruh adalah indikator minat. 

Pernyataan yang diungkap dalam indikator minat adalah adanya perhatian 

didalam diri seseorang juga timbulnya perasaan senang. Sedangkan dalam 

faktor eksternal, indikator yang berpengaruh adalah indikator cara belajar. 

Pernyataan yang diungkap dalam indikator cara belajar adalah pembuatan 

jadwal yang telah dibuat oleh dosen dan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil 

penelitian secara keseluruhan, faktor internal lebih berpengaruh terhadap 

penyelesaian tugas terstruktur pada mata kuliah Rencana Anggaran Biaya dari 

pada faktor eksternal. Akan tetapi perbandingan antara indikator yang ada 

sangat kecil. Jadi tidak menutup kemungkinan antar indikator akan saling 

mempengaruhi terhadap penyelesaian tugas terstruktur Rencana Anggaran 

Biaya.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi 

penyelesaian tugas terstruktur pada mata kuliah Rencana Anggaran Biaya 

adalah faktor internal. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah persentase yang 

dihasilkan dalam analisis data. Sebagian besar responden memberikan 

tanggapan yang baik terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam 

indikator dalam faktor internal.
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Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa faktor 

internal memberikan pengaruh terhadap penyelesaian tugas terstruktur Rencana 

Anggaran Biaya. Dengan didapatkannya hasil ini, segala hal yang terkait dengan faktor 

eksternal perlu didukung agar antara faktor internal dan eksternal menjadi seimbang, 

5.2 Implikasi  

Implikasi penelitian ini dapat berdampak positif bagi dosen dan mahasiswa, 

implikasi penelitian ini antara lain : 

1. Peningkatan dan perbaikan diri akan meningkatkan kualitas individu dan 

mendukung faktor internal terhadap pengaruh penyelesaian tugas terstruktur 

mata kuliah Rencana Anggaran Biaya. Peningkatan kualitas cara belajar dan 

relasi mahasiswa akan mendukung faktor eksternal terhadap pengaruh 

penyelesaian tugas terstruktur mata kuliah Rencana Anggaran Biaya. 

2. Peningkatan setiap indikator dalam faktor internal dan faktor eksternal pada 

mahasiswa akan meningkatkan efektivitas dalam kegiatan belajar dan 

memudahkan dosen untuk mengarahkan mahasiswa menjadi lebih berhasil 

dalam belajar terutama dalam proses penyelesaian tugas terstruktur Rencana 

Anggaran Biaya. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan hasil penelitian, peneliti 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Banguan sebaiknya 

memperhatikan aspek-aspek dalam faktor internal dan faktor eksternal yang 

mempengaruhi penyelesaian tugas terstrutur mata kuliah Rencana Anggaran 

Biaya karena keberhasilan dalam belajar dan penyelesaian tugas testrtuktur 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

2. Dosen, orang tua, dan semua yang terlibat pada mahasiswa sebaiknya 

mendukung setiap aspek yang ada pada faktor internal dan faktor eksternal. 

Hal itu dapat meningkatkan pengaruh pada setiap aspek dan menunjang 

ketercapaian tujuan mata kuliah, juga keberhasilan mahasiswa. 


