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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap motivasi dan prestasi 

belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNY angkatan 2008-2011. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil analisis mulivariate tests dengan nilai F sebesar 

3,535 dengan signifikansi 0,032. Oleh karena nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 maka motivasi dan prestasi belajar mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak aktif dalam 

organisasi. Besarnya nilai F variabel keaktifan berorganisasi terhadap 

motivasi belajar sebesar 5,564 dengan signifikansi 0,025 dan nilai F 

variabel keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar sebesar 6,297 

dengan signifikansi 0,013. Oleh karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 

maka Ho ditolak yang artinya terdapat perdedaan motivasi dan prestasi 

belajar ditinjau dari keaktifan berorganisasi mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi UNY angkatan 2008-2011. 

2. Tidak terdapat pengaruh gaya belajar terhadap motivasi dan prestasi 

belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNY angkatan 2008-2011. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil analisis mulivariate tests dengan nilai F sebesar 

2,103 dengan signifikansi 0,081. Oleh karena nilai signifikansi lebih dari 

0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Dari ketiga gaya belajar (visual, 
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auditori dan kinestetik) gaya belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi FE 

UNY paling dominan yaitu gaya belajar visual sebanyak 79 mahasiswa 

disusul gaya belajar auditorial sebanyak 40 mahasiswa dan gaya belajar 

kinestetik sebanyak 35 mahasiswa. 

Tabel 28. Distribusi Gaya Belajar 
No. Gaya Belajar Frekuensi  Prosentase (%) 
1 
2 
3 

Visual  
Auditorial 
Kinestetik 

79 
40 
35 

51,30 
25,98 
22,72 

Jumlah  154 100 
 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Mengingat keaktifan berorganisasi berpengaruh terhadap motivasi dan 

prestasi belajar, maka mahasiswa hendaknya ikut aktif dalam organisasi 

agar motivasi dan prestasi belajarnnya dapat meningkat. Universitas tidak 

hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu akademik, tetapi juga ilmu 

non akademik, karena pada dasarnya peserta didik tidak hanya 

membutuhkan kecerdasan intelegensi, tetapi juga kecerdasan emosional. 

Dengan aktif berorganisasi, pesrta didik akan belajar bertanggung jawab 

dalam mengelola waktu dan menambah pengetahuan. Sehingga, aktif 

dalam berorganisasi akan membuat motivasi dan prestasinya belajarnya 

meningkat. 

2. Dalam penelitian ini, gaya belajar tidak berpengaruh terhadap motivasi 

dan pestasi belajar. Seorang pengajar tidak bisa memaksakan peserta 
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didik harus belajar dengan suasana dan cara yang pengajar inginkan 

karena masing masing peserta didik memiliki tipe atau gaya belajar 

sendiri-sendiri. Peserta didik tidak bisa dipaksakan dengan satu gaya 

belajar saja, karena setiap gaya belajar mempunyai kekuatan masing-

masing dan dari ketiga gaya belajar tersebut tidak ada gaya belajar yang 

paling baik, jadi secara umum tidak ada gaya belajar satupun yang 

memengaruhi motivasi dan prestasi belajar.  Kemampuan mahasiswa 

dalam menangkap materi dan pelajaran tergantung dari gaya belajarnya. 

Peserta didik akan mudah menguasai materi pelajaran dengan 

menggunakan cara belajar mereka masing-masing. Tetapi ada satu gaya 

belajar yang mendominasi mahasiswa Pendidikan Ekonomi FE UNY 

yaitu gaya belajar visual. Hal ini perlu diperhatikan bagi para pengajar 

agar bisa dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Populasi penelitian diperluas tidak hanya pada jurusan Pendidikan 

Ekonomi saja, tetapi dapat diambil dari semua jurusan di FE, supaya 

mendapatkan generalisasi yang lebih umum. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Variabel keaktifan berorganisasi, gaya belajar dan motivasi belajar 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNY menggunakan angket/kuesioner 
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dalam pengumpulan data, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol 

jawaban responden yang tidak menunjukkan kenyataan sesungguhnya. 

2. Masih minimnya referensi penelitian yang menggunakan Multivariate 

Analysis of Variance atau MANOVA, hal ini merupakan kendala bagi 

peneliti untuk melakukan penyusunan yang mendekati sempurna. 


