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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang “Kecenderungan Minat 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta Untuk Bekerja Sebagai Pendidik Dan Non 

Pendidik”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian diketahui bahwa minat bekerja sebagai pendidik mahasiswa 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan disimpulkan dalam kategori rendah. 

2. Hasil penelitian diketahui bahwa minat bekerja sebagai non pendidik 

mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan disimpulkan dalam kategori 

tinggi. 

3. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat 

mahasiswa untuk bekerja sebagai pendidik adalah faktor peluang kerja yang 

terbatas dan faktor penghasilan yang rendah. 

4.  Hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya minat 

mahasiswa untuk bekerja sebagai non pendidik adalah faktor peluang kerja yang 

besar, faktor profesi teknik sipil adalah profesi yang bergengsi serta faktor untuk 

mengembangkan potensi diri. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Pekerjaan yang di maksud sebagai non pendidik hanya terbatas pada profesi 

teknik sipil, sehingga pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan profesi teknik 

sipil tidak masuk dalam penelitian. 
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2. Penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan FT UNY angkatan 2014 dan 2015 sebagai sampel, sehingga 

generalisasi hanya dapat berlaku pada mahasiswa tersebut. 

3. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket sehingga ada kemungkinan 

responden dalam mengisi angket tidak jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan 

kurang bersungguh-sungguh dalam mengisi angket tersebut. 

4. Indikator konasi dalam penelitian ini merupakan asumsi karena subjek dalam 

penelitian ini belum melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi 

pendidik dan profesi non pendidik secara terus menerus. 

C. Saran 

1. Bagi Pihak Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 

Memberikan motivasi lebih terhadap minat mahasiswa sebagai mahasiswa 

pendidikan yang akan memperoleh gelar sarjana pendidikan untuk bekerja sebagai 

pendidik karena sesuai dengan jurusan bidang pendidikan yang menyiapkan lulusan 

nya sebagai tenaga pendidik. 

2. Bagi Pihak Mahasiswa 

Mengembangkan minat sesuai dengan bidang pendidikan yang dijalani sehingga 

setelah lulus nanti mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional.  

3. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi tentang minat mahasiswa untuk bekerja 

sebagai pendidik dan non pendidik, dari hasil penelitian banyak faktor yang masih 

bisa di kembangkan untuk penelitian selanjutnya yang mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk memilih pekerjaan setelah lulus kuliah.  


