
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini pcnulis akan menyajikaii beberapa kesimpulan dan saran

berdasarkan hasil penelitian yang tclah diuraikan pada bab sebelumnya.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam suatu pcnelilian pada dasarnya adalah merupakan

jawaban dari masalah yang dikemukakan. Maka berdasarkan pada perumusan

masalah. pcngujian hipotesis dan hasil penelitian dari dala sang lelah pcnulis olah

dapal dilarik kesimpulan bahwa kondisi runup kuliah sang melipuli aspek iklim

(lemperatur. radiasi malahari- kelembaban. sirkulasi udara). kebisingan. sirkulasi.

elemen ruane (laniai. dinding. atap. warna). dan mebcler memiliki pengaruh sang

positif dan signillkan terhadap molivasi belajar mahasisssa Jurusan Pendidikan

'Fcknik Bangunan FPFK UPI dan penearuh lersebul lermasuk kcdalam kalcgori

sangal kual.

Adapun yang dapat pcnulis simpulkan dalam penelitian ini sesuai

dcngan jawaban yang tclah dibcrikan responden dari angkel yang lelah disebarkan

dapat ditarik beberapa kesimpulan sang dapal dikemukakan mengenai Pengaruh

kondisi ruang kuliah di Pusdikajen lerhadap Motisasi Belajar Mahasiswa Jurusan

Pendidikan Fcknik Bangunan FP'FK UPI. saitu sebagai berikut :

1. (iambaran umum pcrsentasi rala-rala kondisi ruang kuliah di Pusdikajen

adalah sebesar 25.53% dan berada pada kalcgori cukup Hal inilah yang

menunjukan bahwa kondisi ruang kuliah di Pusdikajen pada umumnya

tergolong kalcgori cukup.
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2. (iambaran umum persentasi rata-rata motisasi belajar mahasissva Jurusan

Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI. adalah sebesar 48.04%) dan berada

pada kalcgori cukup. Hal inilah sang menunjukan bahssa tingkat motivasi

belajar mahasissva Jurusan Pendidikan leknik Bangunan FPTK UPI pada

umumnya tergolong cukup.

V |)ari hasil uji slatislik. semakin mempcrjclas bahssa kondisi kondisi ruang

kuliah sang melipuli aspek iklim (temperaiur. radiasi malahari. kelembaban.

sirkulasi udara). kebisingan. sirkulasi elemen ruang (laniai. dinding. atap.

warna). dan mebcler berpengaruh icrhadap peningkatan motivasi belajar

mahasissva.Hal ini dikelahui dari hasil pcngujian korelasi bahwa terdapal

penearuh yang positif dan signilikan icrhadap molivasi belajar mahasiswa

Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI sebesar 0.856 Angka ini

menunjukan lerdapalnya pengaruh anlara kondisi ruang kuliah terhadap

motivasi belajar mahasissva Jurusan Pendidikan fcknik Bangunan FPTK UPI

Program Studi Arsilektur angkalan 2001 sampai 2003 dan pengaruh lersebul

termasuk pada kalcgori sangat kual. Apalagi kondisi ruang kuliah FP 1K UPI

yang baru selesai di bangun. maka sedikit banyaknya akan mengakibatkan

meningkalnya molivasi belajar mahasiswa.

5.2 Saran-saran

Dari penelitian vang lelah saya lakukan pada ruang kuliah di Pusdikajen.

peneliti mencoba memberikan saran-saran khususnya bagi pihak-pihak sang

berkcpentingan dengan segala ketcrbatasan dapal dikemukakan beberapa saran-

saran sebagai berikut :
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1. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang menyatakan bahssa terdapat

pengaruh antara kondisi ruang kuliah di Pusdikajen terhadap motivasi belajar

mahasiswa Jurusan Pendidikan Fcknik Bangunan FP'FK UPI. maka alangkah

lebih baik jika dalam merencanakan sebuah ruang kuliah sementara harus

memperhitungkan aktifitas dan kebutuhan pemakainva.

2. Dari hasil uji kecenderungan dikclahui bahsva gambaran umum kondisi ruang

kuliah di Pusdikajen bcrada pada kalcgori baik, dcngan gambaran umum

sebesar 25.53%. Dari nilai statistik lersebul. perlu adanya peningkalan

prosentase kategori baik lebih linggi dari 25.53%.. Peningkalan kondisi ruang

kuliah di Pusdikajen diharapkan terdapal kondisi ruang kuliah yang

diperbaharui. Tidak harus semuanya dipcrbaharui letapi selidaknya dapat

merangsang mahasissva untuk berpartisipasi menjaga ruang kuliah serta

adanya ajakan dari pihak pengelola berupa permintaan tanegung jasvab dari

para mahasissva untuk dapal membenluk ruang kuliahnya (dalam konteks mi

merawat dan menjaga kebersihan ruang kuliah) yang disertai dengan rasa

tangung jawab.

3. Dari hasil uji kecenderungan dikclahui bahssa gambaran umum motivasi

belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan "Fcknik Bangunan FP'FK UPI berada

dalam kalcgori cukup dengan gambaran umum sebesar 48.94%.. Dari nilai

slatislik tersebut. perlu adanya peningkalan prosentase kategori baik lebih

tinggi dari 48,94%. Peningkalan motisasi belajar mahasiswa Jurusan

Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI saitu perhaiian dan semangal

mahasissva untuk belajar di dalam ruangan kuliah, keterlibatan mahasissva
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selama di dalam ruangan kuliah. kedisiplinan mahasissva selama belajar di

dalam ruangan kuliah, intensilas kehadiran mahasiswa selama belajar di dalam

ruangan kuliah. keinginan sang besar dan konsenlrasi unluk belajar di dalam

ruangan kuliah. kemauan mahasisssa mcngaiasi kesulilan belajar di dalam

ruangan kuliah.

4. Kepada pihak pcngclola baik dari pihak Pusdikajen maupun dari pihak

kampus dalam hal ini FPTK UPI perlu memperhatikan kondisi ruang kuliah

yang dipergunakan mahasisssa Jurusan Pendidikan Fcknik Bangunan FPTK

UPI untuk belajar karcna akan sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar

mahasissva. Sehingga perlu adansa usaha pengkondisian ruang kuliah sebagai

salah satu penunjang kebcrhasilan proses belajar mengajar untuk

meningkatkan motisasi belajar mahasisssa dcngan tetap memperhatikan aspek

hnekunean seperli : iklim (leinpcralur. radiasi malahari. kelembaban. sirkulasi

udara). kebisingan. sirkulasi. elemen ruang (lantai. dinding. atap. warna). dan

mebcler. Ruang kuliah harus dieiplakan untuk dapat messujudkan pernsataan

diri dari para mahasisssanya sebagai scsualu sang ingin mereka banggakan.

5. Jurusan Pendidikan Fcknik Bangunan FP'FK UPI harus mampu meneetak

lulusan yang berkualitas dalam bidangnya agar pihak Jurusan dan mahasisssa

bisa bersama sama aktif dalam memberikan masukan dan solusi dari

permasalahan sang terjadi dalam bidang pendidikan. tcrulama dalam

mcrcneanakan sarana pendidikan sting ideal. Unluk messujudkannsa perlu di

lunjang oleh sarana perkuliahan sang memadai baik unluk teori maupun

praktikum.
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6. Untuk penelitian selanjulnsa. apabila dilakukan objek penelilian yang sama

diharapkan lebih baik lagi. Hal ini dengan maksud untuk mendapalkan hasil

penelitian yang lebih baik dan lebih mendekaii supaya dapal dijadikan sebuah

rekomendasi terhadap kondisi ruang kuliah sang benar-benar dapat

mendukung lerhadap motisasi belajar mahasisssa.




