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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Gambaran karakteristik responden Usia >19 Tahun sebanyak 129 

(84,3%), Dan gambaran karakteristik jenis kelamin paling banyak 

Perempuan sebanyak 136 (88,9%) 

2. Gambaran peran dosen pada pene;itian ini di Universitas Pembangunan 

Nasional “VETERAN” Jakarta yang termasuk dalam kategori baik 

sebesar 51,6%  

3. Gambaran metode pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional 

“VETERAN” Jakarta yang termasuk dalam kategori kurang baik sebesar 

56,2%  

4. Gambaran motivasi belajar di Universitas Pembangunan Nasional 

“VETERAN” Jakarta yang termasuk dalam kategori baik sebesar 52,9% 

5. Gambaran prestasi belajar di Universitas Pembangunan Nasional 

“VETERAN” Jakarta yang termasuk dalam kategori baik sebesar 56,9%  

6. Ada hubungan yang bermakna dengan p 0,001 antara peran dosen 

dengan peningkatan prestasi belajar pada mahasiswa Fikes tingkat 

II,III,IV 

7. Ada hubungan yang bermakna dengan p 0,004 antara metode 

pembelajaran dengan peningkatan prestasi belajar pada mahasiswa Fikes 

tingkat II,III,IV 

8. Ada  hubungan yang bermakna dengan p 0,001 antara motivasi belajar 

dengan prestasi belajar pada mahasiswa Fikes tingkat II,III,IV
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V.2  Saran 

1. Bagi Pengajar (dosen) 

a. Di pertahankan hasil yang sudah baik dan juga selalu up to date 

dalam menyampaikan materi  

b. Hendaknya dekat dengan semua mahasiswa sama ratakan semua 

mahasiswa yang berprestasi ataupun kurang berprestasi 

c. Pertahankan datang dengan tepat waktu sesuai dengan jam yang di 

tentukan agar mahasiswa tidak terlalu menunggu lama karna 

berdampak kepada semangat belajar pada mahasiswa 

d. Persamaan persepsi kepada setiap dosen pada saat ingin 

dilaksanakan ujian terutama (Soca dan Osce)  

2. Bagi Institusi 

a. Ditingkatkan sarana belajar fasilitas yang memadai  

b. Tingkatkan buku-buku perpustakaan dengan referensi terbaru 

c. Tingkatkan fasilitas laboratorium dengan alat-alat terbaru  

d. Tingkatkan tempat duduk belajar untuk mahasiswa di luar kelas  

e. Tingkatkan wi-fi yang lebih kencang untuk mempermudah 

mahasiswa mencari bahan pelajaran  

3. Bagi mahasiswa  

a. pengembangan metode pembelajaran untuk dapat meningkatkan 

motivasi belajar sehingga diharapkan presentasi nilai dapat lebih 

baik dan memuaskan. 
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