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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepercayaan diri Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang  

Berdasarkan hasil analisa statistik dan pembahasan, diperoleh tingkat 

kepercayaan diri mahasiswa Psikologi UIN Maliki Malang berada pada 

kategori tinggi. Prosentase tinggi sebesar 78%, sedangkan untuk kategori 

sedang 22% dan nihil di ketegori rendah. 

2. Tingkat keparcayaan diri ditunjau dari posisi urutan kelahiran mahasiswa 

fakultas Psikologi UIN Maliki Malang 

Diketahui bahwa posisi kelahiran sulung mempunyai nilai mean 80,74, 

tengah 81,24, bungsu 81,23 dan tunggal 79,92. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan diri tertinggi adalah anak pada 

posisi urutan kelahiran tengah, kemudian bungsu, disusul sulung, dan yang 

terendah tunggal. 

3. Perbedaan tingkat kepercayaan diri ditunjau dari posisi urutan kelahiran 

mahasiswa fakultas Psikologi UIN Maliki Malang 

Hasil pengujian hipotesa didapat nilai signifikasinya lebih dari 0,05 yaitu 

0,933. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan kepercayaan 

diri pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang antara setiap 

posisi urutan kelahiran, sulung, tengah, bungsu dan tunggal. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 

saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut 

1. Bagi mahasiswa 

Untuk dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan percaya 

terhadap kemampuan yang dimiliki, berani mengemukankan 

pendapatnya dengan baik dan tidak takut untuk dipersalahkan, karena 

tidak akan ada orang yang akan menyalahkannya, mereka hanya akan 

membenarkannya. 

Pahamilah diri anda sendiri Sehingga anda dapat mengembangkan 

potensinya sesuai dengan kodrat posisi kelahiran anda, agar lebih 

percaya diri dalam menghadapi kehidupan sosial dengan caranya 

masing-masing. 

2. Bagi lembaga 

Untuk dapat menampung kepercayaan diri mahasiswa yang telah baik 

dengan memberikan wadah atau fasilitas yang memadai agar kelebiha 

tersebut dapat bermanfaat dan tepat guna sehingga bermanfaat bagi 

individu dan masyarakat.   

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai kepercayaan diri dan posisi urutan kelhiran 

(Birth Orde). Namun hendaknya untuk mampu lebih mengembangkan 

dan memperdalam kajian teori mengenai kepercayaan diri (Self 
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Confident) dan teori urutan kelahiran (Birth Order) karena penelitian 

ini jauh dari kesempurnaan. 

Serta peneliti selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel dan 

populasi, sehingga dapat menyusun kembali skala yang lebih baik agar 

dapat diperoleh definisi lebih spesifik dan data yang lebih sempurna. 

 

 

  

 


