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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan 

oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, melalui observasi, angket dan 

dokumentasi yang disebarkan kepada responden, dapat dikemukakan bahwa 

motivasi sangat berperan dalam perkuliahan, motivasi yang tinggi dari 

mahasiswa untuk belajar membuat perkuliahan berlangsung dengan aktif dan 

interaksi mahasiswadan dosen menjadi lebih baik dalam perkuliahan 

Sehingga, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik 

mahasiswa dalam mencapai IP sangat tinggi yakni 68,61%.  

2. Dari keseluruhan responden dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik 

mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor seperti keinginan kuliah dan 

belajar di Unimed, mempersiapkan diri untuk bekal masa depan dan berjuang 

menjadi mahasiswa berprestasi dengan kompetensi yang tinggi melalui 

pengharagaan IP yang tinggi.  

3. Dari hasil penelitian, responden tidak memiliki IP yang meningkat setiap 

semesternya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik yang 

dimiliki oleh mahasiswa tidak berperan dalam meningkatkan IP mahasiswa 

setiap semesternya. Hal ini berarti, motivasi intrinsik tidak dapat berdiri 

sendiri, motivasi intrinsik harus ditopang oleh motivasi ekstrinsik agar 

motivasi yang dimiliki seseorang semakin kuat. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dapat 

dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan motivasi dari dalam dirinya, seperti 

dengan cara mengulangi materi kuliah yang sudah disampaikan oleh dosen, 

mengingat selalu cita-cita atau harapan di masa depan agar bisa mengalahkan 

rasa malas ketika belajar, mempersiapkan materi kuliah sebelum perkuliahan 

dimulai, agar mahasiswa lebih percaya diri menjawab materi dari dosen dan 

lebih bersemangat dalam perkuliahan, rajin mencari jawaban atas pertanyaan 

yang ada di perkuliahan melelui buku, jurnal ataupun media yang lain untuk 

mendukung dan mahasiswa juga memandang bahwa peningkatan IP harus 

disertai dengan peningkatan kompetensi, sikap dan keterampilan yang 

mendukung.  
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, maka 

penulis memberikan beberapa saran antara lain: 

1. Mahasiswa adalah individu yang dewasa belajar dalam kampus. Mahasiswa 

harus memiliki kebanggaan dalam berprestasi untuk mendapatkan hasil belajar 

yang baik. Maka, mahasiswa harus selalu meningkatkan IP setiap 

semesternya. 

2. Pencapaian IP mahasiswa jangan hanya berpatokan pada kepuasan 

mendapatkan IP yang tinggi, tetapi hendaklah diseimbangkan dengan 

peningkatan kompetensi, keterampilan dan sikap mahasiswa. Untuk itu, jika 

belum mendapatkan IP yang baik, tetaplah berjuang maksimal untuk belajar 

dengan cara yang ideal bukan menyimpang dan janganlah iri kepada hal-hal 

menyimpang yang dilakukan oleh orang lain demi mendapatkan IP, bagi 

mahasiswa yang sudah memiliki IP yang baik, tetaplah meningkatkannya dan 

jangan menganggap remeh kepada materi mata kuliah. Kompetensi dan 

kepribadian individu yang akan membawa mahasiswa untuk mencapai  lebih 

mudah masa depan yang gemilang. 

3. Mahasiswa harus mampu mengendalikan keadaan lingkungan yang dapat 

menghancurkan motivasi dalam diri untuk sukses, sehingga dorongan ke arah 

yang buruk dapat dicegah dan harus mampu menangkap peluang untuk 

sukses, aktif dan berpikir kiritis. 

 


