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BAD V 

SIMPULAN,IMPI.IKASI DAN SARAN 

A. SU.JIIIIa• 

Berdasarlcan basil penelitiao dan pembahasan ~g telah diwaikan peda 

bab sebelwnnya maka diambil simpulan sebagai berilrut.: 

I. Terdapat perbedaan basil belajar ilmu uJrur tanah yang diajar dengan 

mengguoakan metode demonstr.lsj dan melode peoampilan. Dimana basil 

belajar praktek ibnu uJrur tanah mabasiswa jurusan pendidikan teknik 

bangunan (PTB) fT UNIMED yang diajar dengan metode demonslrasi 

lebib tinggi dibandinglcan dengan basil belajar praktek ilmu u.kur tanah 

mahasiswa yang diajar dengan metode penampilan. Hal ini 

2. Terdapat perbedaan basil belajar antara mahasiswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi dengan mabasiswa yang memiliki motivasi 

be1pestasi rcndah. Mahasiswa yang memiliki motivasl berprestasi tinggi 

memperoleb basil belajp prJktek ilmu uJrur yang J~ib tinggi 

dibandinglcan dengan mabasiswa yang memiJiki motivasi beipestasi 

3. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi 

bel pestasi dalam mempeogaruhi basil bela jar praktek ilplu ukur tanah 

mahasiswa jurusan pendidikan teknik bangunan (PTB) fT UNIMED. 

Dengan metode pembelajaran demonstrasi basil belajar mahasiswa yang 

memiliki motivasi beJprcstasi tinggi adalah lebib tinggi dibllndinglc.an 

dengan basil belajar mabasiswa yaog memiliki motivasi reodab jika 

dibelajarlcan dengan menggunabn metode peoampilan. Den begi 
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mahasiswa yang memililci motivasi berprestasi rendah jib dibelajarbn 

dengan metode pc.oampilan hasil belajamya lebib tinggi daripada 

mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi jib dibelajarbn 

dcngan metode penampilan. 

B. laplikasi 

Berdasarkan simpulan dari basil penelitian ini yang menyatakan bahwa 

mahasiswa yang diajar deng~~~~ metode demonstrasi memililc.i basil yang lebib baik 

dibandingkan jikl! diajar denga:n metode penampilan. Dengan demikian 

diharapkan agar para dosen PTB FT UNlMED mempunyai pengetahuan, 

pemahaman, dan wawasan yang luas dalam memilih metode pembelajaran 

khususoya metode pembelajaran pralctelc ilmu ukur tanah. Karena dengan 

penguasaan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tersebut maka seorang dosen 
• 

mampu menciplakan pembelajaran rpralctek ilmu ukur tanah yang efelctif. 

Motivasi berpreslasi adalah keinginan atau kecendenmgan uniUlc 

melaktikan sesuatu secepat mungkin atau sebaik mungk.in. Sesuatu dalam hal ini 

adalabbelajar. Dengan motivasi berpreslasi tinggi yang dimiliki oleb mabasiswa 

dapat membantu para dosen untuk lebih membuat pembelajaran yang disajikan 

lebih bertlasil. Tekad yang :W.t untuk bisa dan mampu mengeJjakan sesuatu baik 

itu dalam belajar adalah ciri khas dari pada mahasiswa yang memililc.i motivasi 

berpreslasi tinggi. 

Metode demonslnlsi yang diberibn ®sen yakni ~ng!!!l menyajikan 

secara nyata atau memperlihatltan bagaimana proses terjadinya sesuatu khususnya 

dalam hal ini pralctek ilmu ukur tanah kepada mahasiswa, bagaiamana 
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menggunakan alai, yang tentunya pcrtama kali para mahasiswa telah 

diperkenalkan dengan alat-alat yang digunakan, bagaimana proses kerja untulc 

mendapat ukwan yang akurat. Para mahasiswa alcao lebib paham dan mengerti 

sehingga dapat melalcukannya kembali dengan baik. Apalagi jika mabasiswa 

memiliki mocivasi beJprest.asi tinggi hal ini alcao semakin baik sehingga basil 

belajarnya alcao lebib tinggi. 

Metode pembelajar.m penampilan yang digunakan dalam pembelajaran 

praktelc ilmu ukur tanah kepada mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah juga daplt menghasilkan basil belajar yang cukup tinggi. Hal ini berarti 

bahwa metode penampilao adalah <:OCOk dalam pembelajaran praktek ilmu ukur 

tanah kepada mahasiswa yang memiliki mocivasi bespteslasi rcndah. 

Oleh kare:na perbedaan motivasi berprestasi yang dimilki mabasiswa 

menuntut pada dosen barns mengetahui dan memahaminya seh!ngga dapat 

- mendisain metode pembelajaran yang sesuai dengan motivasi berprestasi yang 

dimiliki mabasiswa yang diajarnya. Tidaklah mudab, karena mahasiswa dalam 

satu kelas memi.liki motivasi berprestasi yang berbeda-beda, maka dituntut 

-seorang dosen dapat menggunakan metode. bervarias~ yakni tidak memihak pada 

salah satu motivasi berprestasi tadi. 

I 

C. Sana 

Berltailao dengan simpulan dan implikasi di atas, maka diajukan saran 

-
sebagai herikut: 

1. Untuk mengetahui jenis motivasl bcrprestasi mahasiswa disarankan 

kepada dosen wrtuk melabkan suatu tes UDtulc mengetahui motivasi 

bespeslasi apa yang dimiliki mahasiswa yang akan diajamya . 
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2. Bagi dosen mala pralctek. kuliah ilmu ukur tanah yang belum mengetahui 

motivasi berpre:slasi rnahasiswanya. disarankan rncnggwW.an metode 

pembelajaran dcmonstrasi Ullluk lebib meningkatkan basil belajar praktdc 

ilmu ukur tanalmya. 

3. Bagi dosen mala kuliah praktek ilmu ukur taoah yang sudah mengetahui 

motivasi berprestasi belajar mahasiswanya. disarankan menggwWuln 

metode demoostrasi kepada mahasiswa yang memililci motivasi 

berprestasi tinggj dan metode penarnpilan kepada mahasiswa yang 

memiliki motivasi baptcsusi rendah. 

4. Agar hasil belajar mahasiswa lebib ba.ik, sebailr.nya para dosen mata lruliah 

ilmu ukur tanah dapat menyesuaikan metode pembelajaran dcogan 

motivasi berprestasi yang dimililcinya, sesuai deogan basil penelitian. Jib 

mahasiswa memiliki motivasi berprestasi tinggi maka sebailcnya 

dibelajarbn dengan melode demonslrasi, sedangkan mahasiswa yang 

memiliki motivasi berpteslasi rendah dibelajarlcau dengan menggunakan 

metode penampilan. 
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