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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa data penelitian dapat disimpulkan dan diketahui 

bahwa  r =0,493 , p = 0,001; p < 0,05 , karena taraf signifikasi p lebih kecil 

dari 0,05, maka   Ho ditolak. Artinya bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara konsep diri dengan tingkat motivasi berprestasi. Koefisien korelasi 

positif menunjukkan hubungan searah yang artinya, semakin positif konsep 

diri, maka semakin tinggi motivasi berprestasi. Dan sebaliknya, semakin 

negatif konsep diri, maka semakin rendah motivasi berprestasi. 

B. Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil penelitian 

konsep diri dan tingkat motivasi berprestasi. Beberapa saran yang dapat 

diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa diharapkan  memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas 

tugasnya sebagai seorang pelajar. 

b. Siswa diharapkan dapat  merealisasikan masukan yang diberikan oleh 

guru. 
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2. Bagi Orang Tua 

a. Diharapkan untuk  dapat memberi nasihat dan membiasakan 

memberikan pujian kepada anak dengan lembut supaya anak terbiasa 

dengan pujian dari orang lain. 

b.  Membimbing, memperhatikan, dan mengarahkan anak untuk bisa 

meraih cita-citanya sesuai dengan keinginan anak. 

3. Bagi Guru dan Sekolah 

a. Guru di harapkan mengajarkan arti tanggung jawab kepada siswa 

dengan cara mengikutkan suatu kegiatan yang ada di lingkungan 

sekolah.    

b. Memberikan umpan balik pelajaran kepada siswa melalui cara yang 

mudah dipahami dan diterima oleh siswa, sehingga siswa bisa 

menerima umpan balik dari hasil belajarnya dengan baik.  

c. Guru diharapkan membantu siswa untuk menetukan cita-citanya 

sesuai dengan keinginannya dan mengajarkan rasa peduli terhadap 

orang lain (mengadakan bakti sosial).  

d.  Serta sekolah memberikan sarana prasarana yang baik bukan hanya 

secara akademik namun juga non akademik sehingga siswa 

mempunyai wadah untuk menyalurkan potensi dan bakat yang 

dimillikinya. 

 

 

 



57 

 

4. Manfaat untuk peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang tingkat 

Motivasi Berprestasi disarankan untuk meneliti variabel lain yang 

berpengaruh pada siswa. 

 


