
77 

 

Khairunnisa Nur’aini, 2013 
PENGARUH  MOTIVASI DAN PERSEPSI PESERTA  TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN PESERTA DIKLAT 
TEKNIS BUDIDAYA KRISAN POTONG  DI BBPP LEMBANG BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Gambaran Motivasi Peserta Diklat di BBPP Lembang 

Motivasi peserta diklat baik aparatur ataupun nonaparatur tidak dapat 

diamati namun dapat diukur melalui angket yang diberikan kepada peserta di 

akhir diklat. Isi dari angket terdiri dari aspek-aspek yang menjadi indikator 

motivasi intrinsik. Aspek-aspek tersebut adalah penghargaan, persaingan, pujian, 

nilai baik, berprestasi, berkuasa dan berafiliasi. Hasil dari angket tersebut peserta 

merasa apabila mereka berkelakuan baik selama diklat maka mereka akan 

mendapatkan hal yang baik pula. Bagi kebanyakan peserta pujian dari fasilitator 

bukanlah hal yang terlalu penting. Mereka juga berharap bisa menyelesaikan 

diklat ini dengan baik.  

2. Gambaran Persepsi Peserta Diklat  

Peserta aparatur dan non aparatur lebih paham mengenai materi analisa 

usahatani dan pemasaran di banding dengan materi lainnya. Sehingga nilai akhir 

materi analisa usahatani dan pemasaran cenderung tinggi.  Hasil angket yang 

diberikan kepada peserta, peserta beranggapan bahwa materi diklat krisan sangat 

bermanfaat bagi mereka. Mereka bisa memanfaatkan materi tersebut di lapangan 

ketika berhadapan dengan masyarakat.  
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3. Pengaruh Motivasi  dan Persepsi Terhadap Hasil Pembelajaran 

Hipotesa yang digunakan dalam studi ini adalah “Terdapat pengaruh yang 

berarti dari motivasi dan persepsi peserta diklat yang diselenggarakan oleh BBPP 

Lembang terhadap hasil pembelajaran diklat”. Berdasarkan model analisis regresi 

yang telah dikembangkan oleh peneliti, ternyata variabel motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik dan persepsi peserta tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap nilai 

akhir dalam model.  

Variabel yang memberikan pengaruh pada naik atau turunnya nilai akhir 

peserta diklat adalah variabel pengembangan diri yang merupakan kemampuan 

peserta dalam melakukan inovasi terhadap tanaman krisan. Variabel persepsi 

peserta berserta aspek pengembangan diri  memprediksi 61,8% nilai akhir 

sedangkan sisanya 38,2% oleh variabel lainnya selain motivasi  dan persepsi.  

Pengaruh dari motivasi terhadap nilai akhir, terlihat dalam keseharian 

peserta diklat yang bisa dievaluasi secara langsung melalui evaluasi daily mood 

yang dilakukan oleh BBPP Lembang. Pada evaluasi ini peserta setiap harinya 

sebelum memulai pembelajaran diharuskan memberikan poin yang berbentuk 

„smile‟ yang mewakili perasaan mereka(sedih, senang, biasa). 

Pengembangan diri memiliki pengaruh yang sangat besar karena 

pengembangan diri peserta bisa dilihat di awal dan di akhir diklat. Apabila peserta 

bisa memanfaatkan dan mengembangkan materi yang sudah dipelajari selama 

diklat , maka peserta dianggap telah mengalami perubahan afektif dan perubahan 

kognitif dengan adanya sertifikat di akhir diklat.  
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Di akhir diklat ketika peserta kembali ke daerahnya, mereka dapat membagi 

ilmu dan pengetahuan yang baru untuk dikembangkan, mempunyai keterampilan 

baru untuk mengkreasikan bunga krisan dengan cara merangkainya, mempunyai 

perubahan sikap lebih disiplin terhadap waktu. Dengan demikian pengembangan 

diri secara langsung memberikan pengaruh pada nilai akhir ketika peserta bisa 

mengeluarkan inovasi baru dari jenis tanaman bunga krisan.  

B. Saran  

1. Bagi BBPP  

Metode pembelajaran dalam diklat teknis disesuaikan dengan pendekatan 

orang dewasa(Andragogy). Namun akan lebih baik bila metode tersebut lebih 

bervariasi lagi agar lebih menarik dan tidak monoton. Untuk meningkatkan 

efektivitas penggunaan metoda, fasilitator harus memiliki kemampuan untuk 

mencairkan suasana dengan menggunakan teknik ice breaking sebelum presentasi 

atau di sela waktu materi. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Model yang berasal dari kerangka konseptual yang diadopsi dan 

dikembangkan oleh penulis hanya berhasil menerangkan 61,8% variasi pada nilai 

akhir yang berasal dari variable pengembangan diri, yang nampaknya tidak 

sepenuhnya sejalan dengan teori yang digunakan dalam studi ini. Hal ini berarti 

terdapat 38,2% variasi yang berasal dari variable lain yang tidak mampu 

diterangkan dalam model yang dikembangkan dalam studi ini.  
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Kepada peneliti lain yang berminat dalam kegiatan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pengembangan sumber daya manusia seperti BBPP 

, disarankan  untuk mengkaji lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil pelatihan sejenis untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran. 

Kajian lebih lanjut terhadap outcome pelatihan misalnya tentang pengaruh 

hasil pembelajaran terhadap inovasi produk pertanian baik berupa kegiatan, 

gagasan, ataupun produk kemungkinan dapat menjadi salah satu alternatif yang 

menarik. 

 


