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A. Simpulao

Bet:dasarkan analisis datattan pengujian bip<)tesis tetah diuraikarlpada bab
sebelumnya, maka <!apat diambil beberapa simpulan da'am P"'-ttetitiafl. ini yaitu:
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l. Terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar Teknik

Penyelamatan Jiwa di Laut. Ber<Iasarkan analisis regresi dtperoleh variabel
motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar Tek.nik Penyelamatan Jiwa di

{

Laut sebesar 13,1 1 % lni membuktikan bahwa makin tinggi motivasi belajar,
makin tinggi pula basil belajar peserta Diktat BST pada mata kutiah Telmik
Penysl~matan Jiwa di Lau.t:: ~

2 . Terdapat hubungan positif antara persepsi peserta biklat BST dengan hasil
belajar Teknik Penyelamatan Jiwa d i Laut.

Berdasarlcan analisis regresi

diperoleh.variabel persepsi peserta Diktat BST terbadap variabel basil betajar
Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut sebesar 20,59%. Ini membul-,."tikan bahv.--a

{

makin baik petsepsi peserta Diklat BS T makin tinggi pula h.asil bclajar peserta
Diktat BST pada mata kuliah Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut.

f

...~

3. Terdapat hubungan positif. antara motivasL bclajar dan persepsi- peserta
terhadap DiiClat BSI secara bersama-sama dengan ttasit -bdajar TeKnik
{

Penyelamatan J iwa tti Laut_ Berdasarlcan analisis regresi diperoleh variabel

motivasi belajar dan persepsi peserta' Diklat BST terhadap variabel hasil
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belajar Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut sebesar 29,53 %. Ini membuktikan
bahwa makin tinggi motivasi belajar dan makin baik persepsi peserta Diklat
BST, makin tinggi pula hasil belaja'r peserta Diktat BST pada mata kuhah
I

f

Teknik Penye.lamatin Jiwa di Laut. Begitu juga sebaliknya.
I
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4. Dengan persamaan g.aris regresi d!peroleh k:oefisien arab maslng-masing

(

var.iabel sebesar; 0,1358 untuk moti\'ast be!ajar dan 0, It & untuk persepsi
peserta Diklat BS.l

Hasil peogujian koefisien arab temyata dalam kasus

penelitian ini variabel motivasi belajar dan persepsi peserta Dildat BST dapat
dijadikan prediktor atau penyebab yang baik untuk basil belajar Teknik

j

Berdasarkan pengujian hipoteisis dan sfrnpulan basil penelitian yang telah

diuraikan pada bab terdahulu diharnpkan memberi implikasi kepada dunia
pendidikan. Variabel bebas yang ditellti baik secara teq)isah maupun secara ganda
mempunyai hubungan positif yang..signifikan dengan hasjl belajar. Oleh k:arena itu
upaya untuk meningkatkan kedua variabel harus ditingkatkan, agar hasll belajar ·
Penyelamatan Jiwa -di Laut meningkat Maka impHk:asi dari penelitian ini adalah
sebagai berikut : ..(

I. U paya meniogkatbn moti.vasi bdajar
( : Eiasil penelitian w..enunjukkan adanya hubungan positif:intara motivasi belaja!
dengan hasil belajar l'ekntk .Penyelamatan Jiwa di Laut, karesa tinggi rendahnya hasil
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belajar Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut dari peserta Diktat BST dapat dipredtksi
dari motivas( belajamya ini.

Hasil belajar Tcknik Penyelamatan Jiwa di Laut

sebenamya merupakan tolak ukur kebgrhasilan dengan mengapllkasikan motivasi

belajar peserta Diklat BST.

c/
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Temuan ini menunjukkanbahwa antara motlvast belajar dengan

nasil belajar

Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut yang ditunjukkan oteh koefisien kore!asi c.Wrta
kontribusinya.

Melihat J<Ontribusi motivasi belajar sebesar l3,ll % maka dapat

dikatakan bahwa basil betajar Teknik Peny-elamatan Jiwa di Laut perlu ditingkatkan
lagi. Dengan kata lain perlu ditingkatkan melalui usaha, keinginan, perhatian atau
cita-cita yang dimitlki olch peserta BST Wltuk mencapai tujuannya.

\

Dilihat dari perstntase kontribusi yang diberikan motivasi belajar pada basil
/

belajar Telmik Penyelamatan fiwa di Laut yang

ti~

terlalu besar, m.ak.a hal ini

mengisyaratkan keJ.l).ungkinan adanya fal"tor lain yang tu.rut ll,lempengaruhi hasil
bela:jar Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut ini baik faktor ekstemal maupun fatctor
internaL

Sebagai contoh. bila faktor peserta Diklat BST itu sendiri berangga.pan

bahwa keterlibatannya sebagai peserta Diklat BST hanya sek.edar untuk metnpemleh
sertifikat ketrampilan BST kegunaa.n untuk di atas kapal saja, maka tujuan dari Diktat

BST ini tidak akan berhasil baik. K.alau hal ini tidak dipe~rhatikan untuk di.perbaiki
maka hal ini...akan turut mempengaruhi basil belajamya.
/

,...

Dari uraian di atas mengimplikasikan.. bahwa bila ingin meningkatkan hasil

bclajar Teknik Penyelamatan Jiwa di LaJ,tt sebagai bekal dalam menekuni profesinya
sebagai pelaut, maka peserta Diktat BST harus memitiki motivasi yang cutrup tinggi,
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melebih( yang dimitki mereka sekarang dalam mengikuti program Diklat BST ini
harus membi'mb,i ng dan mendorong para peserta Dildat BST, agar benar-benar
berusaha untuk mencapai hasil yang optimal, thususnya hasil belajar Tekrtik
Penyelamatan Jiwa di Laut.
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Pada- prinsipnya kedua macam motivasi yakn1motivasi intrinsik dciil-motivasi
ekstrinsik sating mendukung untuk mendorong penc.ap2.!an hasil belajar yang optimaL
Ada herbagai cara yang ~t dilakukan untuk: membangun motivaslbelajar yaitu:

J

Pertama, dalam upaya meningkatkan motivasi belajar peserta Diklat BST.
hendaknya dapat diciptakan suasana belajar yang kompetitif dan kooperatif oleh para

pengajar.

Kedua, dalam kegiatan pembelajaran hendaknya para pengajar dapat
menyajikan;:,m~teri perkuliahan

def!gall menggunakan~l!!etode dan sumbetinformasi

yang/ bervariasi. Dengan metode yang bervariasi peserta Diklat BSr akan terhindar

~)

darii rasa bosan.

Selain itu, penggunaan metode dan sumber informasi bervariasi dapat juga
merangsang rasa ingin tahu (curiousty) yang akan mendorongnya ingin mencoba,
mengadakan eksplorasi, meneliti, mendengark.an, membaca dan ingin maju dalam

belajar, yang lcesemuanya ini dapat meningkatlcan motivasi belajar peserta Diktat
BST. ~

..
)

Ketiga, upaya lain yang dapat meningicatkan motivasi belajQI peserta Dildat

BST.; yaitu dengan memberikan peluang untuk berprestasi atau mendapatkan b.asil

yang terbaik.
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Keempat, dalam pemberian umpan ballk yang bersifat segera infmmatif bagi
peser1a Diklat SST akan dapat meningkatkan motivasi betajar. Dengan umpan batik

yang diperoleh ia dapat mengetahui hasit 'dan perkembangan prestasi beiajamya
selama ini dan ia juga dapat mengetahui tingkat keberhasilannya apakah hasil belajar
yang ia ~ai· itu lebih baik atau lebih huruk dafi- hasil sebelumnya~-Dengan
mengetahui kemajuan hasil'belajar yangtetah dicapai akan mendorong pesert.a Dikht
BST untuk lebih giat belajar dengan harapan hasil belajamya akan terus meningkat.

J

Jadi dalam hal ini agar motivasi belajar dapat d~tingkatkan dan dipertahankan,
maka pihak penyelenggara program Diklat BST ini perlu menciptakan kondisi untuk

dapat menirnbulkan motivasi belajar. karena pada dasamya~ motivasi belajar itu
sendiri sangat erat dengan kondisi yang diciptakan dalam pengalaman be:
ajar.9
0
~

.

~
~

~
~
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2. Upay"a meningkatkan (lersepsi peserta terhatbp Dikla(BSf

I~

Hasil penelitian yang menyangkut persepsi peserta terhadap Diktat BST

dengan hasil. belajar Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut memberikan infonnasi
tentang terdapatnya hubungan yang positif antara persepsi peserta terhadap Diklat
BST dengan hasil belajar Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut dengan kontribusi
sebesar 20,59 %. Hal ini menunjukkan bahwa basil betajar Teknik Penyelamatan
r

Jiwa

di~ Laqt ,.dapat menjadi

tinggL.blla peserta Ditdat BST sendiri mempunyai atw

memitiki pemikinw. pengetahuan, pemahaman tentang segala sesuatu yang
menyangkut Diklat BST itu sendiri seperti organisasi, materi pclajanmnya,
penyelenggaranya,

siapa

penyelenggranya,
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bagaimana

aturan

mainnya dan

sebagainya. Dengan kata lain jika semua hai tersebut akan memberikan sesuatu vanrr
bermanfaat ata.u nilai tambab kepada pcserta, maka pcserta akan bersemangab dan
sungguh-sungguh mempelajari hasil bdajar ·reknik Penye(allljtan Jiwa di Laut untuk
mencapai basil belajar yang optimaL

Tetapi bagaimana hal ini dapat terwujud

I

tentunya ~erpulang lagi pada penyetcnggara program l;)lk(a t BST ini. bagaiiiiana dapat
menentukan strategi pembinaan peserta Diklat BST, sehingga memberi pemaharnan
bahwa apa yang diingi~n atau ditentukan o leh STCW'95 dapat tercapai.

;

J

Strategi pembinaan yang dimaksud dapat dit~mpuh -dengan .ial~,_sebagai

--

berikut :

->

--

-

"'G~..t.

(I) Memberikan penerangan sebanyak mungkin tentang program Diklat BST ini
kepada para peserta untuk mempeljelas tujuan, kegunaan., mata pelajaran,
serta-kegiatan belajar mengajamya.
(2) Memperbaiki sistem pemantauan dan pernbioaan kegiatan peserta, serta

l

penilaian hasii be~jar maupun pelaksanaan pmgrarnnya.

(3) Pendistribusian bahan bel~ju yang tepat wal'tu, pembenahan administrasi dan
organisasi.
Dengan strategi--strategi

ini dapa.t diyakini akan memperbaiki pengertian,

pengetahuan, serta pes:nahaman peserta terhadap Diktat BST.

..
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3. Upaya meningkatkan motivasi belajar dan penepsi peserta terbadap
Diktat BST

T~

Melihat koefisien korelasi motivasi belajar dan pe£S.epsi peserta terhadap

Dik:lat BST secara bersama-sama serta kontribusinya sebesar 29,53 % yang lebih
besar dibafiaingkan dengan kOOtilbusi masing-masing variabel bebas,

maka hal ini

r,

membuktikan bahwa peserta Dildat BST yang memihki kedu2 faktor internal ini akan
menghasilkan lebih baik, hila dibandingkan dengan nanya memiliki salah satu faktor
internal tersebut,

sehingga semakin baik motiva:si belajar dan pe~psi peserta

terhadap Diktat BST yang dilmilki oleh peserta Diklat BST, akan semakin baik pula

hasil belajar Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut
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Dari hasil kesimpulan, dan keterbatasan penehtian ini, peneliti mengajukan

saran sebagai berikut : ;.

:J

L Bagi para pengetola Diktat BST guna meningkatkan hasil belajar Teknik

...Penyelamatan Jiwa di Laut. seharusnyalah sesering mungkin melakukan

a

evaluasi hasil belajar Teknik. Penyelamatan Jiwa di Laut bersarna fal-tor.:faktQr
yang mempengaruhinya.
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2. Merupakan suatu liai yang harus ada organisasi' fonnal pada Diktat, agar
terdapat sistem pendelegasi tanggung jawab terhadap pengelola Dik:.lat BST,
misa!nya adanya wadah yang men~lola motivasi dan mlnat peserta Diktat.
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3. Bagi dunia pendidikan khususunya Dlklat BST diharapkan mengidcatifik;;:.si
{aktor-faktor hasil belajar Teknik Penyelamatan Jiwa di Laut, yang: nantinya
merupakan masukan-masukan di pasar kerja atau sekaligus menmgkatkan
mutu lulusannya.
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