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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil Penelitian Mengenai Pengaruh Metode Building Learning 

Commintment dan Motivasi terhadap Hasil belajar Dapat di simpuulkan sebagai 

berikut :  

1. Pengaruh Buidling Learning Commitmen terhadap Hasil Belajar memiliki 

hubungan yang signifikan pada kekuatan pengaruh yang rendah. Building 

Learning Commitment memberikan pengaruh sebesar 32,9% pada Hasil Belajar 

peserta pelatihan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Hal ini berarti 

proses pembelajaran yang diawali oleh Buidling Learning Commitment dapat 

menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tentunya berdampak 

pada prestasi peserta yaitu dilihat dari hasil belajar mereka. 

2. Motivasi memiliki pengaruh signifikan pada kekuatan skala rendah terhadap 

Hasil Belajar. Pengaruh Motivasi terhadap Hasil Belajar adalah sebesar 32,2%. 

Hal ini berarti motivasi dan dorongan yang tinggi dari peserta untuk mengikuti 

pelatihan menjadi suatu hal yang positif dalam mencapai prestasi belajar pada 

pelatihan yang optimal. 

3. Pengaruh motivasi terhadap hasil belajar lebih besar dibandingkan dengan 

pengaruh Building Learning Commitment, artinya pelaksanaan pelatihan 

prajabatan ini memang lebih menekankan keberadaan motivasi yang tinggi dari 

peserta untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran sehingga mampu 

menghasilkan hasil pembelajaran yang optimal bagi seluruh peserta pelatihan.  

4. Secara simultan, Buidling Learning Commitmen dan Motivasi memberikan 

pengaruh signifikan terhadap Hasil Belajar pada skala kekuatan kuat. Kedua 

variabel memberikan pengaruh terhadap Hasil Belajar sebesar 62,8%. Hal ini 

berarti kedua variabel yang ada di penelitian ini menjadi variabel positif dalam 

memberikan pengaruh pada pencapaian prestasi belajar peserta pelatihan, 
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sehingga patut untuk diperhatikan secara lebih oleh penyelenggara pelatihan 

dalam proses pelaksanaan dan pembelajaran tersebut. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan 

saran yang diharapkan dapat membantu pihak Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto 

untuk dapat lebih menngkatkan lagi Aspek Hasil Belajar. Adapun saran-saran 

tersebut adalah : 

1. Untuk peserta pelatihan BBPK Ciloto 

 Saran bagi peserta pelatihan BBPK Ciloto disarankan agar menjaga motivasi 

belajar yang telah dimiliki, dan juga lebih bisa meningkatkan kesiapan belajarnya 

dalam mengikuti proses pembelajaran pelatihan. 

2. Untuk pengelola pelatihan BBPK Ciloto 

 Secara keseluruhan pelatihan adalah baik, namun ada beberapa saran bagi 

pengelola pelatihan BBPK Ciloto, yaitu agar dapat meningkatkan atau 

mengembangkan lagi metode belajar sehingga dapat menggunakan metode-metode 

yang dapat mengeksplorasi kebutuhan dan potensi peserta pelatihan, dan agar dapat 

menciptakan suasana belajar yang diinginkan oleh peserta pelatihan. 


