BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan
Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan jawaban dari rumusan
masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan
penelitian, analisis data, dan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Gambaran umum persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik
Bangunan

tentang

materi

perkuliahan

yang

dapat

menunjang

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang produk interior cenderung
dominan berada pada kategori sedang.
2. Gambaran umum minat wirausaha produk interior pada mahasiswa
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan cenderung dominan berada
pada kategori sedang.
3. Persepsi mahasiswa tentang materi perkuliahan memberikan kontribusi
yang positif dan signifikan terhadap minat wirausaha produk interior
pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan.

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, agar lebih mengkaji dan mendalami suatu materi
perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat menyadari bahwa materi
perkuliahan bukan hanya sekedar pengetahuan dan keterampilan yang
hanya bisa digunakan untuk satu bidang saja, tetapi bisa digunakan untuk
bidang lainnya.
2. Bagi dosen, dalam proses perkuliahan untuk menyelipkan motivasi dan
informasi

tentang

wirausaha

dan

peluangnya

di

bidang

yang

berhubungan dengan teknik bangunan, sehingga mahasiswa akan terpacu
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untuk berwirausaha disamping menjadi pekerja atau pegawai. Dosen
diharapkan memberikan informasi kegunaan yang lebih luas dari materi
perkuliahan yang diajarkan.
3. Bagi lembaga, agar mewadahi dan memfasilitasi minat, inovasi, dan
kreatifitas mahasiswa dengan membuat suatu seminar, pelatihan dan unit
kegiatan yang behubungan dengan wirausaha teknik bangunan.
4. Bagi peneliti, agar terus selalu belajar mengkaji lebih luas dan mendalam
lagi mengenai materi perkuliahan yang bisa digunakan untuk penunjang
atau bekal untuk melakukan wirausaha, serta mencari peluang bidang
wirausaha yang memiliki potensi bagus.
5. Bagi penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih luas dan mendalam lagi
mengenai topik minat wirausaha yang bisa dikembangkan pada
mahasiswa

dan

menumbuhkan

faktor-faktor
minat

yang

wirausaha

bisa

dalam

berkontribusi

berbagai

bidang

untuk
yang

berhubungan dengan teknik bangunan.
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