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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan merupakan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas

dan mudah dipahami. Penelitian juga harus sejalan sesuai dengan permasalahan

serta hipotesis penelitian.Disamping itu simpulan disampaikan dalam bentuk

pernyataan yang ketat dan padat sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain,

sehingga dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpulan Statistik

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian ini terdapat simpulan

statistik, yaitu sebagai berikut:

Terdapat hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan prestasi

akademik mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis yang dilakukan

yang dihitung dengan chi kuadrat ² dapat disimpulkan bahwa Ho dalam

penelitian ini ditolak dan Ha diterima dengan besar ²hitung sebesar 10,35 > nilai

²tabel 9,49. Sedangkan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan maka

terlebih dulu membandingkan harga Koefisien kontingensi C = 0,427 dengan

Cmak= 0,816. Maka diperoleh derajat keeratan yang cukup kuat yaitu 0,52 atau

sama dengan 0,52 x100= 52%. Nilai ini menunjukan bahwa derajat keeratan

hubungan positif yang cukup kuat.
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2. Simpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terutama analisis data dan

pengujian hipotesis serta pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan

bahwa : Ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi akademik

mahasiswa angkatan 2006 FKIP Universitas Lampung tahun ajaran 2009/2010.

Artinya motivasi berprestasi memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik

mahasiswa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi maka

semakin tinggi prestasi akademik mahasiswa, sebaliknya jika motivasi

berprestasi rendah maka rendah pula prestasi akademik mahasiswa.

B. Saran

1. Kepada Mahasiswa FKIP Unila

Kepada mahasiswa agar meningkatkan motivasi berprestasinya guna

meningkatkan prestasi akademiknya.

2. Kepada Dosen FKIP Unila

Kepada dosen pengajar agar memberikan motivasi berprestasi didalam

proses perkuliahan karena hal itu dapat membantu mahasiswa meningkatkan

motivasi berprestasi guna memperoleh prestasi akademik yang tinggi.

2. Kepada Mahasiswa BK

Kepada mahasiswa BK agar dapat melakukan penelitian lanjutan untuk

mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi prestasi akademik

mahasiswa.


