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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden tentang komponen-komponen dari motivasi belajar 

mahasiswa akuntansi dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

tanggapan positif dari tiap responden terhadap indikator-indikator seperti 

durasi kegiatan belajar, frekuensi kegiatan belajar, persentesinya (ketepatan 

dan kelekatannya) pada tujuan kegiatan belajar, ketabahan, keuletan dan 

kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai 

tujuan, devosi (pengabdian) dan pengorbanan, tingkatan aspirasinya yang 

hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, tingkatan kualifikasi prestasi, 

dan arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan belajar dapat dikatakan setuju 

sebesar 3,66 dan masuk interval 3,40-4,19. 

2. Tanggapan responden terhadap prestasi mahasiswa akuntansi dapat dikatakan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari secara keseluruhan rata-rata IPK mahasiswa 

akuntansi sebesar 2,848 termasuk dalam kategori sangat memuaskan. Dan 

masuk ke dalam klasifikasi IPK 2,75-3,50. 

3. Berdasarkan pada perhitungan Bab IV dapat dilihat koefisien determinasi 

menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 

37,70% artinya bahwa motivasi belajar mahasiswa akuntansi akan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap prestasi mahasiswa akuntansi, 

sedangkan sisanya sebesar 62,30% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

motivasi belajar mahasiswa akuntansi yang tidak ditinjau dalam penelitian ini. 

Sedangkan perhitungan dengan menggunakan metode statistik parametris 

ternyata motivasi belajar mahasiswa dengan prestasi mahasiswa akuntansi 

terdapat hubungan korelasi positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan koefisien korelasi diantara kedua variabel tersebut sebesar 0,614 
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ini berarti adanya hubungan yang kuat antara motivasi belajar mahasiswa 

akuntansi dengan prestasi mahasiswa akuntansi. 

 

5.2  Saran  

 Dari pembahasan masalah dan kesimpulan, penulis bermaksud 

mengajukan saran bagi pihak universitas yang diharapkan menjadi bahan 

masukkan bagi pihak universitas dalam penilaian prestasi.. 

 Adapun saran yang diberikan penulis yaitu, dalam penilaian prestasi 

belajar mahasiswa sering menghadapi masalah, yaitu pengukuran prestasi 

akademik mahasiswa dengan menggunakan variable indeks prestasi akademik 

(IPK) sebenarnya kurang memadai karena bias yang ditimbulkan cukup besar. 

Bias ini muncul karena dosen tidak dapat menilai secara objektif kemampuan 

mahasiswanya karena beberapa keterbatasan seperti adanya ikatan emosional, 

dosen cenderung menghindari masalah dengan mahasiswa jika tidak lulus atau 

mendapat nilai buruk, dan dosen cenderung memiliki vested inters lain yang dapat 

membatasi dosen dalam menempatkan 


