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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian mengenai kontribusi layanan bimbingan akademik terhadap motivasi 

berprestasi mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Pendikan Indonesia 

menunjukkan bahwa terdapat satu aspek layanan bimbingan akademik yang 

berkontribusi terhadap motivasi berprestasi, aspek tersebut merupakan aspek 

komunikasi yang bisa dilakukan secara online maupun offline. Sementara untuk 

tujuh aspek layanan bimbingan akademik dinyatakan tidak berkontribusi terhadap 

motivasi berprestasi. Selain itu, kontribusi yang dilakukan antara layanan 

bimbingan akademik berdasarkan jenis kelamin dan motivasi berprestasi 

berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat kontribusi dari kedua variabel tersebut. 

Dengan begitu, dosen pembimbing akademik bisa membantu mahasiswa untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi tanpa pengelompokkan jenis kelamin antara 

dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa.  

 

5.2 Rekomendasi 

Hasil penelitian mengenai kontribusi layanan bimbingan akademik terhadap 

motivasi berprestasi mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan 

Indonesia, terdapat rekomendasi sebagai berikut: 

5.2.1 Universitas Pendidikan Indonesia  

Bagi Universitas Pendidikan Indonesia hendaknya memberikan penyuluhan 

terkait fungsi layanan bimbingan akademik supaya setiap dosen pembimbing 

akademik mengetahui tugas dan fungsinya, sehingga dengan begitu akan 

mengurangi hambatan yang dialami oleh mahasiswa baik dari segi akademik 

maupun non akademik. 

5.2.2 Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK) 

Bagi Badan Bimbingan dan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK) dapat 

menggunakan data yang dimiliki oleh dosen pembimbing akademik untuk 

mengetahui berbagai macam kebutuhan mahasiswa, salah satunya terkait dengan 

hambatan yang dialami mengenai karir setelah selesai mengemban ilmu di  

universitas.
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5.2.3 Prodi Bimbingan dan Konseling 

Bagi prodi bimbingan dan konseling dapat melakukan pemantauan dan juga 

evaluasi melalui dosen pembimbing akademik yang dapat menjadi bahan untuk 

mengetahui permasalahan akademik yang dialami oleh mahasiswa ketika menjalani 

studi di prodi bimbingan dan konseling. 

5.2.4 Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian mengenai kontribusi layanan 

bimbingan akademik terhadap motivasi berprestasi mahasiswa bimbingan dan 

konseling Universitas Pendidikan Indonesia ini dapat menjadi informasi serta 

masukan untuk penelitian yang telah dilakukan, selain itu peneliti selanjutnya dapat 

meneliti variabel yang sama baik pada jenjang yang sama ataupun yang berbeda.


