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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Self-efficacy tidak memediasi hubungan antara abilities dengan goals 

mahasiswa UNIKA Soegijapranata untuk mengambil gelar CPA. 

2. Outcome expectations memediasi hubungan antara abilities dengan goals 

mahasiswa UNIKA Soegijapranata untuk mengambil gelar CPA. 

3. Ada hubungan positif antara self-efficacy yang dimiliki seseorang terhadap 

outcome expecations yang dimiliki seseorang. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para praktisi pendidikan yang ingin meningkatkan goals mahasiswa 

untuk mengambil gelar CPA dapat berfokus untuk meningkatkan abilities 

yang dimiliki oleh mahasiswa, karena abilities yang dimiliki oleh 

mahasiswa akan mempengaruhi self-efficacy dan outcome expectations 

mahasiswa yang akan mempengaruhi goals mahasiswa untuk mengambil 

gelar CPA. Peningkatan abilities dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan kurikulum yang diberlakukan. 
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2. Praktisi pendidikan juga dapat meningkatkan outcome expectations yang 

dimiliki mahasiswa, karena outcome expectations memediasi penuh 

hubungan antara abilities dengan goals mahasiswa untuk mengambil gelar 

CPA.  Peningkatan outcome expectations dapat dilakukan dengan 

memberikan pengenalan mengenai hasil apa yang dapat diraih apabila 

mahasiswa mengambil gelar CPA. 

5.3. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti belum mempertimbangkan 

variabel jenis kelamin dalam model penelitian. Variabel jenis kelamin penting 

untuk dimasukkan ke dalam model peneltian karena menurut uji beda yang 

dilakukan, jenis kelamin merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

abilities secara signifikan. Selain variabel jenis kelamin, variabel usia juga 

mempengaruhi goals mahasiswa secara signifikan. Dengan dimasukkannya kedua 

variabel ini dalam pengujian hipotesis, maka hasil penelitian akan semakin 

komprehensif dalam meneliti faktor-faktor apa saja yang memengaruhi goals 

mahasiswa untuk mengambil gelar CPA.  

Selain kedua variabel tersebut, penelitian selanjutnya juga perlu untuk 

memperhitungkan pengaruh Imposter Phenomenon. Fenomena ini dinilai penting 

untuk diperhitungkan dalam penelitian karena menurut data yang diperoleh, 

Imposter Phenomenon ini sangat dimungkinkan terjadi pada mahasiswa terutama 

mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. 

 

 

 

 


