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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan hasil 

penelitian yang penulis telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagi berikut: 

1. Ada pengaruh penggunaan android terhadap motivasi belajar mahasiswa 

Fisika IAIN Kendari, karena dilihat dari uji parsial nilai thitung lebih besar 

dibandingkan ttabel yaitu 11,254 > 2,011, dapat disimpulkan H0 ditolak dan 

H1 diterima berarti ada pengaruh X1 terhadap Y atau ada pengaruh 

penggunaan android terhadap motivasi belajar mahasiswa. 

2. Tidak ada pengaruh penggunaan E-learning terhadap motivasi belajar 

mahasiswa Fisika IAIN Kendari, karena dilihat dari uji parsial nilai thitung 

lebih kecil dibandingkan ttabel yaitu 0,473 < 2,011, maka dapat disimpulkan 

H0 diterima dan H1 ditolak berarti ada pengaruh X2 terhadap Y atau tidak 

ada pengaruh penggunaan android terhadap motivasi belajar mahasiswa. 

3. Ada pengaruh penggunaan android dan E-learning terhadap motivasi 

belajar mahasiswa fisika IAIN Kendari, Berdasarkan perhitungan uji F 

melalui program SPSS 16 yang terdapat dalam kolom F bahwa hasil yang 

diperoleh adalah sebesar 14,41. Dengan Nilai Signifikan 0,000. Sedangkan 

nilai Ftabel untuk n = 50 adalah 3,19. Diperoleh Fhitung (14,41) > Ftabel (3,19) 

dan nilai signifikan (0,000) < α (0,05), yang artinya H0 ditolak dan H1 

diterima berarti ada pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y atau
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 ada pengaruh android dan E-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa 

semakinmaksimal penggunaan android dan E-learning maka semakin 

maksimal pula motivasi belajar mahasiswa. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran 

yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut: 

 

1. Bagi Dosen dan Mahasiswa  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada bab 

sebelumnya terdapat hasil penggunaan android dan E-learning 

berpengaruh terhadap motivasi belajar. Bila para mahasiswa ingin 

meningkatkan motivasi belajar akan lebih baik jika mulai membatasi 

penggunaan android diluar jam pelajaran. Apabila android dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan belajar seperti mencari materi pelajaran dan 

tidak mengalihkan fokus tersebut menjadi membuka sosial media ataupun 

aplikasi lainnya. Untuk para dosen akan lebih baik jika menegaskan diawal 

perkuliahan apakah pada saat perkuliahan diperbolehkan menggunakan 

android untuk mencari materi atau dengan membuka media sosial. 

2. Bagi Peneliti Lainnya   

Peneliti hanya menggunakan 3 variabel yang mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya dapat mencari lebih 

banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

mahasiswa sehingga semakin memperkaya hasil penelitian. 


