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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa beswan Djarum  

menunjukkan need yang tersebar hampir merata hal ini dikarenakan beswan 

Djarum mampu mengendalikan kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga 

dapat mempertahankan prestasinya. 

2. Need of achievement dan need of autonomy merupakan need tertinggi diantara 

need lain kemudian dilanjutkan need of dominance. Artinya tingkah laku yang 

paling dominan ditunjukkan ialah prestasi yang dimiliki oleh beswan Djarum 

angkatan 2009/2010 regional Bandung baik dalam bentuk akademis maupun 

non-akademis. Walaupun mereka aktif di banyak organisasi baik itu dalam 

kampus maupun di luar kampus, mereka mandiri dalam menentukan 

organisasi apa yang mereka ikuti. Mereka tetap berusaha untuk bisa 

menyeimbangkan semuanya agar tidak mengganggu prestasi. 

3. Need of achievement memiliki hubungan yang selaras dengan need of 

understanding dan need of cognizance. Apabila need of achievement tinggi , 

maka need of understanding dan need of cognizance juga akan tinggi. Hal ini 

berarti beswan Djarum yang memiliki kebutuhan untuk mengerjakan sesuatu 

dengan sebaik mungkin didukung oleh kebutuhan untuk  memahami dan 
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mencari pengetahuan yang mendukung pekerjaannya agar dapat mendapatkan 

hasil yang terbaik. 

4. Need of achievement memiliki hubungan yang selaras dengan need of 

counteraction. Apabila need of achievement tinggi, maka need of 

counteraction tinggi juga. Hal ini menunjukkan bahwa beswan Djarum yang 

memiliki kebutuhan untuk bisa mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin 

maka bila menghadapi rintangan mereka akan berusaha untuk menyelesaikan 

rintangan tersebut sebaik mungkin agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. 

5. Need of recognition dan need of abasement memiliki hubungan yang 

berlawann. Apabila need of recognition tinggi, maka need of abasement 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila beswan Djarum memiliki 

kebutuhan untuk mendapatkan pujian akan hasil pekerjaan yang dilakukan, 

maka beswan Djarum tidak akan mengakui kekurangan yang ada dalam 

dirinya. Begitu pula sebaliknya, bila beswan Djarum memiliki kebutuhan 

untuk mengakui kekurangan yang ada dalam dirinya, maka beswan Djarum 

tidak mau mendapatkan pujian dari hasil pekerjaan yang dilakukan. 

6. Press kurang menunjukkan kaitan yang signifikan kecuali press dominance 

terhadap need of dominance. 

 

5.2. SARAN 

5.2.1. Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian need, bisa menggunakan 

keseluruhan need yang ada dalam teori Murray. 
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2. Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian mengenai variable need bisa 

melengkapi data mengenai press yang dibuat agar hasilnya lebih signifikan. 

3. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian ini, dapat mengganti 

item kuesioner yang negatif menjadi item kuesioner yang positif agar hasil 

yang didapat lebih signifikan. 

5.2.2. Saran Praktis 

1. Bagi beswan Djarum angkatan 2009/2010 di regional Bandung disarankan 

untuk memperluas kegiatan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan baik di luar 

atau di dalam  kampus selama bisa membagi waktu dengan baik agar bisa 

berprestasi lebih lagi. 

2. Bagi pembina beswan Djarum regional Bandung diharapkan untuk bisa lebih 

mengembangkan  pelatihan soft skills yang ada agar bisa meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki oleh beswan Djarum baik dalam hal akademik 

maupun non-akademik. 


