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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni : 

1. Keempat sumber self-efficacy belief, yakni mastery experience, vicarious 

experience, verbal/social persuasion, dan physiological and affective state 

berkontribusi sebesar 95,7% terhadap self-efficacy belief mahasiswa fakultas 

kedokteran yang sedang mengontrak blok Reproductive, Growth, and 

Development. 

2. Sumber mastery experience berkontribusi sebesar 18,2% terhadap self-

efficacy belief mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa pengalaman 

keberhasilan dan kegagalan yang dialami mahasiswa selama menempuh 

perkuliahan di blok-blok sebelumnya berkontribusi terhadap self-efficacy 

belief mahasiswa fakultas kedokteran yang sedang mengontrak blok 

Reproductive, Growth, and Development. 

3. Sumber vicarious experience berkontribusi sebesar 16,4% terhadap self-

efficacy belief mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa pengamatan mahasiswa 

terhadap seniornya yang memiliki karakteristik yang sama dengan dirinya 

berkontribusi terhadap self-efficacy belief mahasiswa fakultas kedokteran 

yang sedang mengontrak blok Reproductive, Growth, and Development. 
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4. Sumber verbal/social persuasion berkontribusi sebesar 31,0% terhadap self-

efficacy belief mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa persuasi verbal yang 

diterima mahasiswa dari orang lain berkontribusi terhadap self-efficacy belief 

mahasiswa fakultas kedokteran yang sedang mengontrak blok Reproductive, 

Growth, and Development.  

5. Sumber physiological and affective state berkontribusi sebesar 30,1% 

terhadap self-efficacy belief mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa kondisi 

fisiologis dan emosional yang dirasakan mahasiswa ketika menempuh 

perkuliahan di blok Reproductive, Growth, and Development berkontribusi 

terhadap self-efficacy belief mahasiswa yang sedang mengontrak blok ini. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan beberapa 

saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

5.2.1 Saran Bagi Penelitian Lanjutan 

1. Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan 

disarankan untuk menambahkan data penunjang berupa prestasi akademik 

mahasiswa. 
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5.2.2 Saran Guna Laksana 

1. Bagi mahasiswa fakultas kedokteran yang sedang mengontrak blok 

Reproductive, Growth, and Development, diharapkan dapat terlibat secara 

aktif dalam setiap tugas perkuliahan yang ada di blok ini, sehingga mahasiswa 

dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang mereka miliki  untuk 

dapat menyelesaikan tuntutan perkuliahan di blok ini. 

2. Bagi tim dosen pengajar blok Reproductive, Growth, and Development, 

disarankan untuk lebih memfokuskan sistem pembelajaran pada keaktifan 

seluruh mahasiswa  di kelas, misalnya dengan membentuk kelompok diskusi 

dalam jumlah kecil sehingga setiap mahasiswa dapat terlibat secara aktif 

dalam kelompok.  

 


