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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diungkapkan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Pada dasarnya simpulan dari penelitian ini merupakan 

jawaband dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun simpulan penelitian 

ini yaitu: 

1. Minat bekerja setelah lulus sebagai guru pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI didominasi oleh oleh indikator 

konasi dan kondisi keluarga/lingkungan. 

2. Minat bekerja setelah lulus sebagai tenaga kerja konstruksi pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI didominasi oleh 

indikator konasi dan emosi. 

3. Kecenderungan minat bekerja setelah lulus sebagai guru dan tenaga kerja 

konstruksi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK 

UPI yang didapatkan melalui pernyataan yang diungkap dalam penelitian ini, 

yaitu minat bekerja sebagai guru pada sebagian besar mahasiswa program 

studi PTB FPTK UPI cenderung rendah dan minat bekerja sebagai tenaga 

kerja konstruksi pada sebagian besar mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan FPTK UPI cenderung tinggi. 

 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kecenderungan minat 

bekerja setelah lulus sebagai guru pada sebagian besar mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI cenderung rendah. Hal ini berimplikasi 

pada upaya untuk meningkatkan minat bekerja sebagai guru mengingat salah satu 

misi Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI  yaitu menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan sebagai tenaga pendidik profesional. 
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Hal ini memberikan informasi bahwa kedepan perlu adanya perhatian 

khusus terhadap pengembangan minat bekerja sebagai guru pada mahasiswa 

dengan harapan pada akhirnya persentase lulusan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI semakin meningkat sehingga visi, misi, 

dan tujuan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI dapat 

terpenuhi secara optimal. 

 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang didapat, peneliti mengemukakan 

rekomendasi dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat lebih banyak membuka formasi CPNS guru 

SMK program keahlian teknologi konstruksi dan properti mengingat peluang 

kerja sebagai guru SMK program keahlian teknologi konstruksi dan properti 

terbilang kurang. 

2. Bagi Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI diharapkan untuk 

mengadakan kegiatan kependidikan sehingga dapat lebih menunjang mahasiswa 

dan menumbuhkan minat mahasiswa untuk bekerja sebagai guru SMK program 

keahlian teknologi konstruksi dan properti serta lebih selektif dalam penerimaan 

mahasiswa baru. Sebaiknya diadakan seleksi secara psikologi untuk mengetahui 

minat bekerja calon mahasiswa agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari 

program studi sendiri. 

3. Bagi Himpunan Mahasiswa Sipil FPTK UPI  

Himpunan Mahasiswa Sipil FPTK UPI diharapkan untuk mengadakan 

kegiatan sosialisasi mengenai program studi yang ada di Departemen Pendidikan 

Teknik Sipil UPI agar calon mahasiswa mengetahui visi, misi, dan tujuan dari 

masing-masing program studi sehingga visi, misi, dan tujuan program studi 

tersebut dapai terpenuhi secara optimal. 

4. Bagi Mahasiswa  
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Mahasiswa diharapkan mengetahui visi, misi, dan tujuan dari Program 

Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI serta turut serta dalam 

mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan  Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan FPTK UPI agar visi, misi, dan tujuan tersebut dapat terpenuhi secara 

optimal. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian yang serupa 

dengan cakupan obyek yang lebih luas dan tinjau secara kualitatif agar dapat 

mengetahui lebih dalam mengenai minat kerja pada mahasiswa tersebut karena 

penelitian ini hanya membahas tentang minat bekerja setelah lulus sebagai guru 

dan tenaga kerja konstruksi secara kuantitatif. 

 


