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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Data hasil penelitian tentang “Pengaruh Persepsi 

Mahasiswa Biologi tentang Koleksi Buku Biologi di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Biologi 

Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Walisongo Semarang”, 

serta sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi tentang koleksi buku biologi di perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  termasuk dalam 

kategori kategori “Baik” dengan presentasi kualitas  

sebesar 62,16%..  

2. Motivasi belajar mahasiswa Pendidikan Biologi termasuk 

dalam dalam kategori “Baik” dengan presentasi kualitas  

sebesar 73,70%. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

persepsi mahasiswa Pendidikan Biologi tentang koleksi 

buku biologi (X) terhadap motivasi belajar mahasiswa 

Pendidikan Biologi (Y). Persamaan garis linier regresinya 

diperoleh nilai Y = 48,015 + 0,416 X. Hasil analisis 

varians regresinya diperoleh  nilai Fhitung  sebesar      , 

karena  Fhitung˃Ftabel,              ,maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
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persepsi mahasiswa Pendidikan Biologi tentang koleksi 

buku biologi di perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan terhadap motivasi belajar mahasiswa 

Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Walisongo Semarang dengan konstribusi pengaruhnya 

sebesar 9,3 %, sedangkan yang 90,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti, peneliti 

mengajukan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut 

sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi 

lembaga perguruan tinggi  dalam meningkatkan kualitas 

koleksi buku di perpustakaan, khususnya koleksi buku 

biologi. Karena sebuah perpustakaan dinilai bagus jika 

mempu menyediakan koleksi yang relevan dengan 

kebutuhan pengguna. 

2. Bagi Mahasiswa  

Belajar bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja 

sesuai dengan pilihan individu masing-

masing.Mahasiswa hendaknya lebih meningkatkan 

motivasi dalam belajar. Karena dengan tingkat motivasi 

yang tinggi maka belajar akan lebih terarah dan tepat 

sasaran.   
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C. Kata Penutup 

 Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, 

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak     

yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan skripsi 

ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa do’a, 

materi, maupun tenaga dan pikiran yang telah diberikan 

kepada peneliti mendapat balasan dan diterima sebagai amal 

ṣaleh di hadapan Allah SWT. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan 

demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.  

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat  memberikan 

sumbangan dan khasanah bagi dunia pendidikan sekaligus 

dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Akhirnya, 

semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan 

bagi para pembaca pada umumnya. Āmīn. 


