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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Pendidikan itu penting, dan perlu diperhatiikan oleh semua orang. 

Karena pendidikan merupakan sarana dalam kita menghadapi masyarakat  

ekonomis ASEAN. Pendidikan juga dapat membentuk diri kita menjadi orang 

yang cerdas, sehingga tidak mudah dibohongi orang lain dan menjadikan kita 

penting dimata orang. Selain itu, perkembangan pendidikan tidak akan berjalan 

dengan baik kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas dalam menunjang jalannya 

proses pendidikan atau proses belajar mengajar. Fasilitas yang sudah lengkap, 

tetapi tidak di ditata dengan baik atau fasilitas yang digunakan tidak ditempatkan 

berdasarkan kebutuhan dan fungsi dari tiap-tiap fasilitas yang ada. Maka akan 

menggangu jalannya proses pendidikan atau proses belajar mengajar. Jadi tata 

tetak fasilitas itu juga penting. 

Kesimpulan  penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan 

masalah tentang bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Multimedia 

Nusantara dan Surya University tentang komponen atau faktor tata letak fasilitas 

di lingkungan kampus terhadap produktivitas belajar, serta tujuan penelitiannya. 

Berdasarkan hasil yang pengolahan data, maka persepsi dari mahasiswa di dua 

universitas baik di UMN maupun di Surya University s dapat di simpulkan 

sebagai berikut:  
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1. Furnitur flexibel di UMN dan Surya University memiliki persepsi 

yang berbeda. Di UMN menunjukan bahwa furnitur di kampus 

flexsibel. Sedangkan di Surya University menunjukkan bahwa 

furnitur kampus tidak flexibel, karena sebagian mahasiswa memilih 

netral.  

2. Furniture yang nyaman akan membuat mahasiswa bertahan dari pagi 

hingga sore hari. 

3. Kondisi fisik gedung kampus dapat mempengaruhi produktivitas 

mahasiswa. 

4. Furnitur yang nyaman dan memadai dapat mempengaruhi 

produktivitas mahasiswa secara positif. 

5. Lingkungan yang bebas dengan kebisingan akan meningkatkan 

produktivitas. 

6. Suhu ruang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas. 

7. Penerangan diruang kelas cukup efisien (baik) sehingga membuat 

mata mahasiswa tidak cepat lelah. 

8. Jendela di area kampus  memberikan udara yang segar dan cahaya 

yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas. 

9. Area belajar kampus sudah dilengkapi dengan baik sesuai kebutuhan 

mahasiswa UMN. Sedangkan untuk Surya University menunjukkan 

bahwa area belajar kampus belum dilengkapi sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. 
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10. Kondisi lingkungan yang nyaman (less noise, suitable temperature) 

dalam gedung kampus akan meningkatkan produktivitas mahasiswa. 

11. Kondisi lingkungan yang tidak nyaman (loud noise, un-subtaible 

temperature) dalam gedung kampus akan menurunkan produktivitas 

mahasiswa. 

12. Produktivitas akan meningkat apabila tidak ada masalah 

dilingkungan kampus.  

Dari hasil diatas, komponen atau faktor yang paling mempengaruhi 

produktivitas mahasiswa UMN adalah suhu ruang dan juga apabila tidak ada 

masalah dilingkungan kampus. Sedangkan untuk mahasiswa Surya University 

faktor yang paling mempengaruhi produktivitas mahasiswa yaitu kondisi gedung 

kampus. 

5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka disarankan : 

1. Faktor tata letak fasilitas dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penataan fasilitas di lingkungan kampus baik di UMN maupun di 

Surya University. Penataan fasilitas diharapkan ditata berdasarkan 

fungsi kegunaanya serta kebutuhan baik itu dari pihak universitas  

dan juga mahasiswa agar berjalannya suatu kegiatan, salah satunya 

yaitu proses belajar mengajar. Dimana pengembangan dalam proses 

pendidikan atau proses belajar mengajar harus didukung dengan 

fasilitas pendidikan agar dapat mewujudkan generasi yang lebih 
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berprestasi dan untuk meningkatkan produktivitas belajar 

mahasiswa. 

2. Pada penelitian ini, mendeskripsikan persepsi mahasiswa UMN dan 

Surya University tentang faktor tata letak fasilitas dilingkungan 

kampus terhadap produktivitas belajar. Jadi di sarankan untuk 

penelitian selanjutnya tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga 

melakukan analisis terhadap penelitian yang dilakukan baik itu di 

UMN dan Surya University maupun di universitas yang lain. 

3. Pada penelitian ini juga, lokasi area yang dipakai hanya di UMN dan 

Surya Universitas. Sedangkan universitas di Indonesia sendiri 

memiliki banyak universitas dengan memiliki fasilitas – fasilitas 

yang menunjang jalannya prosen belajar mengajar. Jadi di sarankan 

untuk penelitian selajutnya dapat melakukan penelitian tidak hanya 

di UMN dan Surya Universitas saja, tetapi di universitas yang lain 

seperti UPH dan UGM yang telaknya tidak jauh dari lokasi UMN 

dan Surya University, dan ada juga BINUS University serta 

Universitas Indonesia. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapakan untuk menggunakan alat 

ukur yang sesuai dengan apa yang di ukur ketika melakukan suatu 

penelitian dan disarankan dapat meneliti tentang penaataan layout  

parkir, serta penataan ruang Perpustakaan yang ada di lingkungan 

kampus baik itu di UMN maupun di Surya University. 
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