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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran motivasi 

berprestasi dan orientasi masa depan pekerjaan Mahasiswa Psikologi Semester 

Enam UPI Bandung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara motivasi berprestasi dengan orientasi masa depan pekerjaan pada 

Mahasiswa Psikologi Semester Enam UPI Bandung. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dan pembahasan yang dilakukan menggunakan metode statistik, 

maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Motivasi berprestasi mahasiswa Psikologi Semester Enam UPI 

Bandung, terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Tinggi, Sedang dan 

Rendah. Mahasiswa paling banyak berada pada kategori motivasi 

berprestasi Sedang dan paling sedikit berada pada kategori 

motivasi berprestasi Tinggi. 

 

2. Jika data per dimensi atau aspek dibandingkan dengan norma yang 

telah ditentukan maka pada dimensi taraf aspirasi, pertimbangan 

terhadap resiko dan dimensi kebutuhan, dorongan dan keuletan, 

mahasiswa Psikologi Semester Enam UPI Bandung paling banyak 

berada pada kategori Sedang dan paling sedikit berada pada 

kategori Tinggi. pada dimensi pengaturan waktu dan dimensi relasi 
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dengan teman dan dosen, mahasiswa Psikologi Semester Enam 

UPI Bandung paling banyak berada pada kategori Sedang dan 

paling sedikit berada pada kategori Rendah. 

 

3. Orientasi Masa Depan Pekerjaan mahasiswa Psikologi Semester 

Enam UPI Bandung terbagi menjadi empat kategori, yaitu Optimis, 

Yakin, Kurang Yakin dan Pesimis. Mahasiswa paling banyak 

berada pada kategori Yakin akan orientasi masa depan 

pekerjaannya. Mahasiswa paling sedikit berada pada kategori 

Optimis atas orientasi masa depan pekerjaan setelah lulus menjadi 

Sarjana Psikologi. 

 

4. Jika data per dimensi atau aspek dibandingkan dengan norma yang 

telah ditentukan maka baik pada dimensi motivasi, perencanaan 

dan evaluasi mahasiswa Psikologi Semester Enam UPI Bandung 

paling banyak berada pada kategori Yakin dan paling sedikit pada 

kategori Optimis. 

 

5. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi 

berprestasi dan orientasi masa depan pekerjaan mahasiswa 

Psikologi Semester Enam UPI Bandung, artinya semakin tinggi 

motivasi berprestasinya maka semakin optimis orientasi masa 

depan pekerjaan mahasiswa.  
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6. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi 

berprestasi dan orientasi masa depan pekerjaan dimensi motivasi 

mahasiswa Psikologi Semester Enam UPI Bandung, artinya 

semakin tinggi motivasi berprestasinya maka semakin mahasiswa 

Psikologi Semester Enam mampu menentukan tujuan, alasan 

umum dan penilaian yang kemudian dieksplorasi dengan 

pengetahuan yang spesifik untuk menentukan minat pekerjaan 

tertentu setelah lulus menjadi Sarjana Psikologi. 

 

7. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi 

berprestasi dan orientasi masa depan pekerjaan dimensi 

perencanaan mahasiswa Psikologi Semester Enam UPI Bandung, 

artinya semakin tinggi motivasi berprestasinya maka semakin 

mahasiswa Psikologi Semester Enam siap dan memiliki rencana 

dan bertindak untuk mencapai tujuan karier yang telah ditetapkan 

setelah lulus menjadi Sarjana Psikologi. 

 

8. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi 

berprestasi dan orientasi masa depan pekerjaan dimensi evaluasi 

mahasiswa Psikologi Semester Enam UPI Bandung, artinya 

semakin tinggi motivasi berprestasinya maka semakin mahasiswa 

Psikologi Semester Enam mampu memenuhi proses evaluasi 

berupa tindakan mahasiswa mengevaluasi perwujudan tujuan 
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pekerjaan yang mereka buat dan rencana yang telah disusun agar 

sesuai dengan tuntutan yang ada di dunia kerja. 

 

B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan 

baik pada pihak Jurusan Psikologi UPI Bandung dan penelitian selanjutnya. 

1. Hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Jurusan Psikologi UPI 

Bandung adalah cara meningkatkan motivasi berprestasi agar 

mahasiswa memiliki orientasi masa depan yang optimis. Motivasi 

berprestasi dapat ditingkatkan melalui pemberian insentif seperti 

pemberian penghargaan sesuai prestasi mahasiswa dan suasana 

perkuliahan yang kompetitif. 

 

2. Jurusan Psikologi UPI juga dapat meningkatkan orientasi masa 

depan pekerjaan mahasiswa dengan pemberian informasi mengenai 

pekerjaan-pekerjaan yang dapat dicapai setelah lulus menjadi 

Sarjana Psikologi. Pemberian informasi hendaknya tidak berpusat 

pada satu konsentrasi saja tapi bersifat keseluruhan baik psikologi 

industri, perkembangan, pendidikan, sosial dan klinis. Pemberian 

keahlian yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kewenangan 

seorang Sarjana Psikologi juga dapat dilakukan untuk 

meningkatkan orientasi masa depan pekerjaan pada aspek 

perencanaan dan evaluasi. Semakin optimis orientasi masa depan 
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pekerjaannya maka akan semakin tinggi motivasi berprestasinya 

karena individu telah mengetahui tujuan yang ingin dicapai. 

 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya, diperlukan penelitian 

selanjutnya dengan menghubungkan orientasi masa depan 

pekerjaan dengan variabel lain selain motivasi berprestasi sehingga 

didapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

orientasi masa depan pekerjaan mahasiswa Psikologi. 


