
 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka 

dapat disimpulkan : 

1. Fasilitas belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

UNIMED Tahun Ajaran 2013/2014 cenderung cukup. 

2. Tidak terdapat hubungan yang cukup positif dan signifikan antara fasilitas 

belajar dengan Hasil Belajar Mata Kuliah Pengukuran Dasar Survey di 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNIMED tahun Ajaran 

2013/2014.  

3. Disiplin Belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

UNIMED Tahun Ajaran 2013/2014 cenderung cukup. 

4. Tidak Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar 

dengan Hasil Belajar Mata Kuliah Pengukuran Dasar Survey di Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan UNIMED tahun Ajaran 2013/2014.  

5. Tidak Terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama 

antara fasilitas belajar dan disiplin belajar dengan Hasil Belajar Mata Kuliah 

Pengukuran Dasar Survey di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

UNIMED tahun Ajaran 2013/2014. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan diterimanya hipotesis pertama maka perlu kiranya menjadi 

pertimbangan kepada mahasiswa dalam upaya Memanfaatkan Fasilitas belajar 



 
 

dengan baik  dalam  mendukung nilai hasil belajar mata kuliah pengukuran dasar 

survey.  

Dengan diterimanya hipotesis kedua maka perlu kiranya mahasiswa 

memperbaiki sikap disiplin belajar diri sehingga dapat memperbaiki nilai hasil 

belajar mata kuliah pengukuran dasar survey yang diperoleh. Upaya yang 

dilakukan adalah membangun kepribadian yang baik sehingga disiplin belajar 

dapat terpenuhi dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dengan diterimanya hipotesis ketiga maka mahasiswa secara bersama-

sama mahasiswa dapat mengatur fasilitas belajar dan disiplin belajar agar nilai 

hasil belajar mata kuliah pengukuran dasar survey menjadi lebih baik. 

  

C. Saran Penelitian 

1. Untuk meningkatkan nilai hasil belajar mata kuliah pengukuran dasar survey 

diharapkan mahasiswa dapat Memanfaatkan Fasilitas belajar dengan baik dan 

meningkatkan disiplin belajar. 

2. Untuk dapat meningkatkan nilai hasil belajar mata kuliah pengukuran dasar 

survey diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas belajar dengan 

baik dan sebagaimana mestinya, 

3. Untuk memperbaiki disiplin belajar diharapkan mahasiswa mampu lebih 

meningkatkan sikap disiplin belajar dengan motif kesadaran diri sendiri tanpa 

ada paksaan. 

 

 

 


