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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Efikasi diri dan iklim kelas berhubungan dengan motivasi belajar 

mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi. 

Sumbangan efektif efikasi diri dan iklim kelas terhadap motivasi 

belajar mata kuliah statistika sebesar 72,1%. Dengan demikian, 

hipotesis mayor terbukti. 

2. Terdapat hubungan positif antara efikasi diri dengan motivasi belajar 

mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi. Semakin 

tinggi efikasi diri maka semakin tinggi pula motivasi belajar mata 

kuliah statistikanya, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, 

hipotesis minor pertama terbukti. 

3. Terdapat hubungan positif antara iklim kelas dengan motivasi belajar 

mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi. Semakin 

kondusif iklim kelas yang dirasakan mahasiswa maka semakin tinggi 

pula motivasi belajar mata kuliah statistikanya, begitu pula 

sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis minor kedua terbukti. 
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B. Saran 

a. Bagi subjek penelitian 

           Kepada mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, 

disarankan untuk lebih menyadari pentingnya mempunyai motivasi 

belajar yang tinggi pada mata kuliah statistika. Mata kuliah ini 

penting untuk berbagai hal. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas 

Psikologi yaitu sebagai dasar mata kuliah lain yaitu metode 

pengumpulan data kuantitatif, sebagai pengetahuan tentang istilah-

istilah statistika seperti mean, standar deviasi dan lain-lain yang 

penting dalam tes psikologi, serta saat melakukan penelitian-

penelitian untuk pengambilan kesimpulan dan melakukan 

generalisasi pada data yang diteliti. 

 Mahasiswa juga dapat ikut serta untuk menciptakan iklim 

kelas yang kondusif dengan memperhatikan indikator-indikator 

iklim kelas yang baik karena iklim kelas turut serta mempengaruhi 

motivasi belajar mahasiswa. Indikator-indikator tersebut adalah 

kekompakan antar siswa di dalam proses pembelajaran, seperti 

saling mendukung, lebih mengenal satu sama lain dan menyemangati 

ketika ada teman yang kesulitan dalam belajar. Iklim kelas akan 

bertambah kondusif ketika mahasiswa ikut terlibat secara aktif dan 

sukarela dalam  pembelajaran, puas dengan pembelajaran yang 

didapat dan juga mampu berkomunikasi dengan pendidik supaya 

dapat saling memahami dan tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan dan nyaman di dalam kelas. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan faktor internal dan 

eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi motivasi belajar 

statistika mahasiswa Fakultas Psikologi, maka untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor lain baik faktor 

internal maupun eksternal lainnya. Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan dapat memperhatikan kelemahan yang ada pada 

penelitian ini agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik. 


