
 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kemampuan mengingat psikologi umum mahasiswa yang dibelajarkan 

dengan strategi pembelajaran mnemonic teknik first-letter (rata-rata 27,63) 

tidak berbeda dengan yang dibelajarkan dengan strategi pembelajaran 

mnemonic teknik keyword (rata-rata 26,31). 

2. Kemampuan mengingat psikologi umum mahasiswa yang memiliki 

kreativitas tinggi (rata-rata 28) lebih tinggi daripada yang memiliki 

kreativitas rendah (rata-rata 26,00). 

3. Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran mnemonic dan 

kreativitas terhadap kemampuan mengingat psikologi umum mahasiswa. 

 

B. IMPLIKASI 

Pertama, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kemampuan mengingat psikologi umum mahasiswa yang 

dibelajarkan dengan strategi pembelajaran mnemonic teknik first-letter 

dengan strategi pembelajaran mnemonic teknik keyword. Kedua strategi 

pembelajaran mnemonic ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

mengingat psikologi umum mahasiswa secara bersama-sama, tidak ada yang 



 
 

 
 

 

lebih antara yang satu dengan lainnya. Dengan turut memperhatikan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang menguji kedua strategi pembelajaran 

mnemonic ini maka kedua strategi pembelajaran mnemonic yang diuji dalam 

penelitian ini dapat diterapkan di dalam kelas oleh para dosen untuk mata 

kuliah psikologi umum. Hanya saja, implikasi ini perlu dipahami dalam 

konteks ketidakterujian kebenaran hipotesa. 

Kedua, berdasarkan hasil angket inkuiri kepada subjek penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penyediaan materi dalam bentuk hardcopy dan 

tersedianya waktu untuk mengulangi beserta umpan balik yang berupa kuis 

dirasakan mahasiswa sangat membantu kesuksesan mereka dalam belajar 

dengan menggunakan strategi pembelajaran mnemonic ini. Implikasinya 

dalam proses pembelajaran adalah dosen sebaiknya menyediakan materi 

berbentuk hardcopy dan memberikan umpan balik serta waktu bagi 

mahasiswa untuk dapat meresap semua materi yang dipelajari pada hari 

berlangsungnya kuliah.  Implikasi ini membutuhkan pengujian lebih lanjut 

karena diperoleh berdasarkan data tambahan penelitian. 

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas mempengaruhi kemampuan mengingat psikologi umum 

mahasiswa dimana mahasiswa yang memiliki kreativitas tinggi lebih tinggi 

kemampuannya dalam mengingat materi kuliah daripada yang kreativitasnya 

rendah. Implikasi dari temuan ini adalah dosen sebaiknya mengidentifikasi 

dulu kondisi atribut personal dari peserta mata kuliah psikologi umum 

terutama terkait daya kreativitas yang dimiliki. Bila mahasiswa tergolong 



 
 

 
 

 

kreatif maka mereka dapat diberikan tugas-tugas dan permasalahan yang 

cukup kompleks. Hal ini dikarenakan mereka akan mampu dan termotivasi 

untuk mencari pemecahan akan masalah ataupun tugas-tugas tersebut. 

Mereka akan berusaha untuk mencari pemecahan tanpa harus tergantung pada 

instrumen alat bantu yang disediakan oleh dosen.  

Keempat, berdasarkan hasil penelitian terkait interaksi diketahui bahwa 

tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran mnemonic dengan 

kreativitas. Hasil ini menunjukkan bahwa keefektifan dari penerapan strategi 

pembelajaran mnemonic baik teknik first-letter maupun keyword dalam 

meeningkatkan kemampuan mengingat psikologi umum  tidak dipengaruhi 

oleh daya kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Implikasi dari hasil ini 

adalah dosen dapat menerapkan strategi pembelajaran mnemonic pada 

seluruh mahasiswa tanpa memandang daya kreativitasnya. Yang lebih utama 

untuk diperhatikan dalam penerapan strategi pembelajaran mnemonic teknik 

first-letter dan keyword adalah pengemasannya yang detil dan menarik serta 

unik baik dalam hal kumpulan kata kunci dan imaji maupun singkatan-

singkatan yang diciptakan. Implikasi ini juga perlu dipahami secara terbatas 

terkait ketidakterujian kebenaran hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini.  

Kelima, berdasarkan hasil inkuiri yang dilakukan diketahui subjek 

penelitian merasa senang dengan metode pengajaran yang dibawakan oleh 

para dosen eksperimenter dan hal ini turut mempengaruhi motivasi mereka 

dalam belajar. Oleh karena itu, gaya pengajaran perlu untuk diperhatikan oleh 

dosen dalam membawakan kuliah.  



 
 

 
 

 

C. SARAN 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas maka 

disarankan beberapa hal yaitu : 

1. Kepada para dosen  

a. Kepada para dosen perlu untuk mengidentifikasi karakteristik personal 

teutama terkait daya kreativitas mahasiswa peserta kuliah dalam 

menyiapkan materi maupun tugas. 

b. Strategi pembelajaran mnemonic dengan teknik first-letter dan keyword 

dapat diterapkan untuk membantu seluruh mahasiswa mengingat 

psikologi umum. 

c. Dosen perlu untuk memperhatikan gaya dan metode mengajar agar lebih 

menarik. Gaya serius namun santai (SERSAN) cukup diminati oleh 

mahasiswa dalam penelitian ini. 

d. Dosen sebaiknya perlu menyediakan materi kuliah berupa hardcopy dan 

menyediakan waktu untuk memberikan kuis serta umpan balik kepada 

mahasiswa agar dapat meresapi seluruh materi yang disajikan. 

 

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan : 

a. Bahan materi yang diberikan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 3 

materi saja dalam area yang sama yaitu psikologi kognitif. Materi-materi 

ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan topik yang ada di 

psikologi umum sehingga dalam pembuatan butir soal dirasakan cukup 

terbatas. Oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya disarankan agar 



 
 

 
 

 

memperluas bidang materi yang disampaikan sehingga soa-soal yang 

dikembangkan menjadi lebih banyak dan variatif.  

b. Butir-butir soal yang digunakan dalam tes kemampuan mengingat dalam 

penelitian ini hanya memiliki 1 (satu) butir soal yang sukar. Oleh karena 

itu diharapkan pada peneelitian elanjutnya untuk dapat mengembangkan 

butir-butir tes yang lebih variatif dari segi taraf kesukarannya. Begitu juga 

dengan level validitas butir. Dalam tes kemampuan mengingat psikologi 

umum yang digunakan dalam penelitian ini, masih ada butir dengan 

indeks 0,24 yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan butir soal dengan validitas yang lebih 

tinggi. 

c. Bentuk tes kemampuan mengingat yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes benar – salah. Bentuk tes ini memiliki respon yang terbatas 

sehingga peluang untuk terjadinya guessing/tebakan lebih besar dan hal 

ini juga dapat mempengaruhi ketajaman pengukuran. Oleh karena itu 

disarankan pada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan alat ukur 

berupa tes pilihan berganda dengan lebih dari 2 pilihan jawaban. 

d. Dalam penelitian ini masih terjadi interaksi antar subjek penelitian antar 

kelompok perlakuan sehingga terjadi pertukaran informasi dalam proses 

belajar dan diduga dapat mencemari hasil penelitian. Untuk itu, peneliti 

selanjutnya disarankan untuk melakukan kontrol yang lebih ketat dalam 

hal tersebut. 



 
 

 
 

 

e. Dalam penelitian ini, kumpulan singkatan, keyword dan imaji telah 

ditentukan oleh peneliti dan hal ini diduga menyebabkan interaksi 

kreativitas dengan strategi pembelajaran mnemonic menjadi tidak nyata. 

Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat 

perbedaan efek antara kelompok yang disajikan kumpulan singkatan, 

keyword dan imaji yang baku dengan kelompok yang diberikana 

kebebasan untuk berkreasi mengemabngakn singkatan, keyword dan 

imajinya sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


