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KEST'{PULAX

Berdasarkan hasif p.nufitian di atas, naka
kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bahwa notivasi penilihan IAI}I sebagsi Pergluruan
Tinggi ada hubungannya dengan Indeks Prestasi (IP)
di kalangan mahasisua IAIN Sunan Anpel surabaya.
Berdasarkan perhitungan runu6 KK tentang seiauhnana
hubunElan motivaii belaiar dengan prestasi belaJar
rendah, ternyata nenuniukkan anElka 0,41, bila
dikonsultasikan dengan tabel, Bnllka tersebut berada
antara 0,40 0?0 yang berarti hubungan yang cukup
berarti, artinya sulit nelakuhan prediksi baeli
sebagian orang berpenElaruh, bagi sebagian oranEl laBi

tidak.
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hasilnya sebagai berikut
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i nasinS!-urasing fakutrtas,

:

a. Sakultas Adab, menuniukkan nilai KK = 0,30 Yang
nnenuniukkari hubunglan rendah, karena ,berada antara
arrgka 0, eS
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b. Fakultas Daknah, menunjukkan nilai KK : 0,31 yand
nenunjukkan hubungan rendahc . Fakultas Syari 'ah,
nenunjukkan nilai KK : O,5g yang nenuniukkan
hubungan rendah, karena berada antara angka 0,40
0,?0 yang berarti hubungan yang sedang

d. Fakultas Tarbiyah, aenunjukhan nilai KK : 0,54 yang
berarti hubungan yang cukup berarti (sedang). e.
Fakultas Ushuluddin, nenuniukkan nilai KK = 0,38
yang berarti hubungan rendah.
Dalan penafsiran deraiat horalasi, perlu
dlketahui bahr.la Koafisien Korelasi bukanlah suatu nilai
yang mutlak karena lnungkin banyaknya faktor yang
menpengaruhi besarnya koefisien
dalau suatu
penyelidikan. Hisalnya notivasi nahasisaa IAIH nenilih
IAIN sebagai Perguruan Tinggi. terhadap hubungan dengan
Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh, akan tetapi

hal

ini tidak berarti bahwa IP yang baik disebabkan oleh
notivasi saja, ha1 ini munElkin disebabkan oleh faktor
yang lain.
B.

SARAX-SARAH

Setelah nengetahui hasil penelitian

yang telah

penulis lakukan maka saran-saran penulis adalah
1. Kepada civitas akadenika IAIH Sunan Aspe}

:

Surabaya

untuk neningkatkan nutu pendidikan, dan kebiiakan

10t

IAIH sebadai
kebijakan deni harunnya citra
satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Islan di
Indonesia.
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Kepada nahasiswa IAIH Surran AmPel untuk neningkatkan

belajar dan nenantapkan posisinya sebagai nahasislla
IAIH dan harus ban8lga aeuiliIi Perguruan Tinggi yang
nenpunyai nilai

lain.

lebih dibandinElkan PerEluruan Tinggi

