BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
a. 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
Konstruksi Bangunan II Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan DPTS
FPTK UPI. Dalam faktor internal, indikator yang berpengaruh adalah
indikator kecerdasan. Pernyataan yang diungkap dalam indikator kecerdasan
adalah penguasaan materi perkuliahan Konstruksi Bangunan II dan
penguasaan Program AutoCAD. Sedangkan dalam faktor eksternal, indikator
yang berpengaruh adalah indikator fasilitas belajar dan indikator metode
mengajar. Pernyataan yang diungkap dalam indikator fasilitas belajar adalah
kelengkapan fasilitas belajar dan pemanfaatan fasilitas belajar. Kemudian
dalam indikator metode mengajar, pernyataan yang diungkap adalah
penggunaan buku referensi, penggunaan media pembelajaran dan keterkaitan
kuliah dengan tugas terstruktur Konstruksi Bangunan II. Berdasarkan hasil
penelitian secara keseluruhan, faktor eksternal lebih berpengaruh terhadap
penyelesaian tugas terstruktur pada mata kuliah Konstruksi Bangunan II dari
pada faktor internal.
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Bangunan II adalah faktor eksternal. 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 eksternal. Dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar responden menyetujui bahwa faktor eksternal memberikan pengaruh
terhadap penyelesaian tugas terstruktur Konstruksi Bangunan II. Dengan
didapatkannya hasil ini, segala hal yang terkait dengan faktor internal perlu
didukung agar antara faktor internal dan eksternal menjadi seimbang,

b. 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 Konstruksi Bangunan II. Peningkatan kualitas cara belajar dan
relasi dengan keluarga, dosen, juga sesama mahasiswa akan mendukung
faktor eksternal terhadap pengaruh penyelesaian tugas terstruktur mata kuliah
Konstruksi Bangunan II.
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
Konstruksi Bangunan II.

c. Rekomendasi
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1. Mahasiswa

Program

Studi

Pendidikan

Teknik

Banguan

sebaiknya

memperhatikan aspek-aspek dalam faktor internal dan faktor eksternal yang
mempengaruhi penyelesaian tugas terstrutur mata kuliah Konstruksi
Bangunan II karena keberhasilan dalam belajar dan penyelesaian tugas
testrtuktur dipengaruhi oleh berbagai faktor.
2. Dosen, orang tua, dan semua yang terlibat 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.
3. Peneliti yang berminat untuk mengkaji dan menelaah secara lebih luas dan
mendalam mengenai masalah yang terkait dengan penelitian ini, sebaiknya
penelitian selanjutnya mengkaji aspek lain yang lebih spesifik yang tidak
dibahas dalam penelitian ini.

d. Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini terdapat keterbatasan. Keterbatasan penelitian yang
dilakukan dalam penelitian ini diantaranya, penulis tidak meninjau kesesuaian
materi ajar dengan penyelesaian tugas. Kesesuaian materi ajar merupakan hal
yang perlu diteliti karena proses penyelesaian tugas terstruktur Konstruksi
Bangunan II berkaitan erat dengan materi ajar yang ada pada perkuliahan
Konstruksi Bangunan II. Selanjutnya penelitian ini akan lebih tepat dan efektif
bila kajian mengenai media dan metode mengajar dihilangkan.
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