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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengujian hipotesis dan 

hasil penelitian, kontribusi kunjungan studi lapangan dan praktik industri 

terhadap wawasan kerja mahasiswa program studi pendidikan teknik bangunan 

universitas pendidikan indonesia yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kunjungan studi lapangan pelaksanaanya dilakukan dalam waktu lama, 

kebutuhan mahasiswa untuk mendapat pengalaman dari orang pertama 

yang memberikan belajar langsung di lapangan sehingga dapat melakukan 

pengamatan, mampu memecahkan persoalan sampai menemukan bukti 

kebenaran teorinya kedalam praktik dengan objek yang ditinjau. 

Pelaksanaan selesai, mahasiswa harus bisa menganalisis dan berpartisipasi 

berbagai kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mengembangkan 

keterampilan dan wawasan kerjanya.  

2. Praktik industri meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 

dibidang teknologi, memperoleh pengalaman yang berhubungan langsung 

dengan keteknisipilan dan dapat mengembangkan potensi keahlian sesuai 

dengan minat dan bakatnya, mahasiswa melaksanakan kewajiban yang 

telah disepakati, mematuhi setiap instruksi ditempat kerja, melaksanakan 

K3, menjaga nama baik lembaga pendidikan dunia industri atau dunia 

usaha.  

3. Menjadi seorang lulusan PTB memiliki kesempatan untuk dapat berkarir 

pada bidang pendidikan, bidang keahlian dan entreupreneur, modal utama 

untuk dapat memasuki salah satu bidang tersebut dengan memiliki 

wawasan kerja. Maka lulusan PTB harus menghasilkan dan 

mengembangkan penguasaan teknologi dan metodologi kependidikan 

dalam bidang keteknisipilan. 
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4. Terdapat kontribusi signifikan antara kunjungan studi lapangan terhadap 

wawasan kerja. Hal ini dibuktikan nilai r hitung 0,566 terkonsentrasi pada 

kriteria cukup kuat. Dalam hal ini kunjungan studi lapangan berkontribusi 

terhadap wawasan kerja sebesar 32,09% sedangkan sisanya 67,91% (100-

32,09%) ditentukan oleh faktor lain yang diduga belum kompeten. 

5. Terdapat kontribusi signifikan antara praktik industri terhadap wawasan 

kerja. Hal ini dibuktikan nilai r hitung 0,741 terkonsentrasi pada kriteria 

kuat. Dalam hal ini praktik industri berkontribusi terhadap wawasan kerja 

sebesar 54,88% sedangkan sisanya 45,12% (100-54,88%) ditentukan oleh 

faktor lain yang diduga belum kompeten. 

6. Terdapat kontribusi signifikan antara kunjungan studi lapangan dan praktik 

industri terhadap wawasan kerja. Hal ini dibuktikan nilai r hitung 0,722 

terkonsentrasi pada kriteria kuat. Dalam hal ini kunjungan studi lapangan 

dan praktik industri terhadap wawasan kerja sebesar 52,10% sedangkan 

sisanya 47,9% (100-52,10%) ditentukan oleh faktor lain yang diduga 

belum kompeten. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang 

ditarik adalah sebagai berikut : 

Implikasi penelitian ini bagi mahasiswa, memiliki dampak positif.  

Mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan kunjungan studi lapangan dan 

praktik industri, kedua kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap 

wawasan kerja pada mahasiswa. Namun jika dibandingkan, dilihat dari hasil 

penelitian praktik industri lebih memberikan kontribusi terhadap wawasan 

kerja dari pada kegiatan kunjungan studi lapangan.   

Perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh lembaga 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

Mampu berkordinasi dengan pihak Kunjungan studi lapangan dan Praktik 

industri sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut akan berjalan lebih baik 

lagi dari sebelumnya. 
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2. Bagi Dosen  

Berdasarkan hasil penelitian ini wawasan kerja dapat tercapai dengan 

melalui kegiatan Kunjungan studi lapangan dan Praktik industri. Oleh 

karena itu, Dosen selaku bagian dari program studi yang merupakan insan 

pembaharu harus mendukung, memfasilitasi dan memberikan masukan 

yang positif terhadap mahasiswa guna mendorong lebih siap terjun 

nantinya ke dunia kerja. 

3. Bagi Mahasiswa  

Hendaknya untuk menghindari melemahnya wawasan kerja, maka 

mahasiswa terus mengasah dan mempraktikkan secara kontinu kompetensi 

yang dimiliki serta mau berkonsultasi, terbuka, dan mau membuka 

wawasan terkait hal tersebut sebagai upaya peningkatan wawasan kerja. 

 


