
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap belajar terhadap hasil belajar 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi. Besaran pengaruh sikap belajar 

0,455 dengan signifikansi 0,007 Hal ini membuktikan bahwa variabel sikap 

belajar mempengaruhi variabel hasil belajar mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Jambi. Dan besaran pengaruhnya adalah sebesar 19.8%. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan mahasiswa dalam proses 

pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Jambi. Besaran pengaruh pemanfaatan keaktifan mahasiswa sebesar 0,564 

Dengan nilai signifikansi 0,000 ini membuktikan bahwa variabel keaktifan 

mahasiswa mempengaruhi variabel hasil belajar mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Jambi. Dan besaran pengaruhnya adalah sebesar 31.9%.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap belajar dan keaktifan 

mahasiswa dalam proses pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa 

PPKn FKIP Universitas Jambi. Dengan perolehan Fhitung > Ftabel  atau  7.870  

> 2.024 dengan R square sebesar  0,330 atau 33% ini berarti pengaruh sikap 

belajar dan  keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran terhadap hasil 



belajar mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi sebesar 33% sedangkan 

sisanya 67% dipengaruhi variabel lain. 

6.1 Saran 

 Setelah diketahui hasil dari penelitian ini, maka saya pribadi selaku peneliti 

memberikan saran kepada pihak pihak yang terkait dalam penelitian ini khususnya 

untuk memajukan program studi pendidikan pancasila dan kewarnagegaraan 

Universitas Jambi serta kemajuan dunia pendidikan adapun saran yang dapat saya 

berikan sebagai berikut: 

1. Bagi dosen, hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi acuan bagi dosen 

dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa, kemudian diharapkan pula 

dengan adanya hasil penelitian ini tenaga pengajar di lingkungan perguruan 

tinggi mampu memicu sikap belajar dan keaktifan mahasiswa untuk lebih 

meningkat. 

2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi 

seluruh mahasiswa yang berada diperguruan tinggi kuhususnya pada program 

studi pendidikan dan kewarganegaraa FKIP Universitas Jambi untuk dapat 

memiliki sikap belajar yang positif serta keaktifan belajar yang tinggi akar 

dapat mendapatkan hasil belajar yang baik. 

3. Bagi negara dan masyarakat, walaupun penelitian ini hanya satu diantara 

penelitian yang ada diseluruh penjuru nusantara diharapkan dengan penelitian 

ini  mampu menyumbangkan kontribusi didunia akademisi dan mampu 

melahirkan mahasiswa yang berkualitas karena mahasiswa adalah salah satu 

tonggak kemajuan bangsa. 



 


