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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran sehubungan 

dengan pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan yaitu untuk 

mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di 

kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

tahun angkatan 2008-2010. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif motivasi belajar terhadap penggunaan media 

internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-2010. Hal tersebut terbukti dalam 

perhitungan analisis regresi yang menunjukkan koefisien regresi sebesar 

0,290, artinya setiap perubahan variabel motivasi belajar sebesar 1 unit akan 

mengakibatkan perubahan rata-rata variabel penggunaan media internet 

dengan penambahan sebesar 0,290. 

2. Motivasi belajar memiliki variasi yang kurang kuat dan terbatas terhadap 

penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010. Hal tersebut 

terbukti dengan besarnya prosentase sumbangan pengaruh motivasi belajar 
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terhadap penggunaan media internet adalah sebesar 29%, sedangkan sisanya 

sebesar 71% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini.  

3. Berdasarkan uji signifikansi koefisien regresi diperoleh kesimpulan bahwa ada 

pengaruh signifikan motivasi belajar terhadap penggunaan media internet 

dikalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga Tahun angkatan 2008-2010. Hal tersebut terlihat dari besarnya nilai 

probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas ��
�atau (0,05 

> 0,005), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh 

motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-

2010 dengan teknik sampling pada penelitian ini adalah Proportionate Stratified 

Random Sampling yang didasarkan pada perolehan nilai IPK mahasiswa. 

Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi penggunaan media internet di kalangan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-

2010. Faktor-faktor yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap penggunaan 

media internet diantaranya faktor lingkungan belajar, faktor teknologi, faktor 

pengajar, tahun angkatan, IPK, dan lain sebagainya. 
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