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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang motivasi 

berprestasi mahasiswa BKPI 2017, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Motivasi berprestasi mahasiswa BKPI 2017 memiliki tingkat motivasi 

berprestasi yang tinggi, hal ini diperoleh berdasarkan hasil angket skala 

motivasi berprestasi yang diisi oleh mahasiswa BKPI 2017 sebagai 

responden, data mengenai motivasi berprestasi mahasiswa BKPI A dan 

B 2017 berkategori tinggi. Dalam kategori tingkat motivasi berprestasi 

mahasiswa BKPI 2017 tinggi memiliki keterangan  individu tersebut 

termasuk individu yang memiliki motivasi berprestasi yang baik, yaitu 

memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukannya, adanya kebutuhan untuk mendapatkan umpan balik atas 

pekerjaan yang dilakukannya sehingga dapat diketahui dengan cepat 

bahwa hasil yang diperoleh dari usahanya lebih baik atau lebih buruk.  

2. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi mahasiswa 

BKPI 2017 terdiri dari faktor intrinsik dan faktor ektrinsik. Faktor 

intrinsik yang mempengaruhi motivasi berprestasi mahasiswa BKPI 

2017 yaitu keinginan untuk sukses, ketakutan akan kegagalan, 

kepercayaan, usia, dan pengalaman. Selain itu faktor ektrinsik yang 
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mempengaruhi motivasi berprestasi mahasiswa BKPI 2017 yaitu faktor 

lingkungan yaitu yang dipengaruhi oleh anggota yang berada dalam 

lingkungan tersebut atau teman sebayanya.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

sebelumnya, peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam angkatan 2017  

mampu menjaga dan meningkatkan motivasi berprestasi dalam 

menjalankan berbagai hal baik aktivitas secara akademis maupun 

nonakademis. Karena mengingat bahwa motivasi berprestasi tiap individu 

berbeda dalam perkembangannya.  

2. Peneliti selanjutnya dapat, mengingat berbagai keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis yang lebih 

mendalam dengan tempat dan karakteristik yang berbeda dengan 

pengolahan waktu yang lebih baik. 

3. Peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan 

pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan 

meneliti dan juga dapat memperdalam pengetahuan tentang motivasi 

brprestasi dengan bentuk perkembangannya.  

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yaitu untuk 

menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (khususnya). Hasil penelitian ini dapat 
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digunakan sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian berikutnya 

yang sejenis.  


