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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, maka dapat disimpulkan  

bahwa: 

1. Harga diri dan kepercayaan diri berhubungan dengan social 

loafing pada mahasiswa. Sumbangan efektif harga diri dan 

kepercayaan diri terhadap social loafing sebesar 65,3%. Dengan 

demikian, hipotesis mayor terbukti. 

2. Terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan social 

loafing pada mahasiswa. Semakin tinggi harga diri maka semakin 

rendah social loafing pada mahasiswa, dan sebaliknya. Dengan 

demikian hipotesis minor pertama terbukti. 

3. Terdapat hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan social 

loafing pada mahasiswa. Semakin tinggi kepercayaan diri maka 

semakin rendah social loafingpada mahasiswa, dan sebaliknya. 

Dengan demikian, hipotesis minor kedua terbukti. 

 

B. Saran 

a) Bagi mahasiswa Universitas Katolik Soegijaparanta Semarang 

Kepada mahasiswa Unika Semarang, disarankan untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Peningkatan harga 
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diri dapat dilakukan dengan cara memperhatikan aspek-apsek harga 

diri. Aspek harga diri ada kekuatan, kebajikkan, keberartian, dan 

kemampuan. Cara yang dapat dilakukan untuk memiliki kekuatan 

dalam kelompokmahasiswa dapat menunjuk diri sendiri sebagai 

ketua atau anggota yang memiliki peran penting dalam kelompok, 

bersikap bajik dengan menataati peraturan yang dibuat oleh 

kelompok, memiliki kepedulian dengan anggota kelompok, 

menunjukkan kemampuan diri dengan memberikan sumbangan ide 

atau pendapat dalam kelompok. 

Mahasiswa dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan 

memperhatikan ciri-ciri dari kepercayaan diri. Individu dengan 

percaya diri tinggi memiliki sikap optimis, mandiri (tidak tergantung 

dengan orang lain), tidak ragu-ragu (memiliki keyakinan yang tinggi 

terhadap keputusan yang dibuat atau dipilih), dan menghargai diri 

sendiri. Selain itu, mahasiswa dapat meningkatkan komitmen 

anggota dalam kelompok. Masing-masing mahasiswa mengerjakan 

tugasnya sebaik mungkin agar dapat meningkatkan semangat 

individu dalam memberikan kemampuan terbaiknya dalam 

kelompok, sehingga pada akhirnya setiap individu bekerja keras 

untuk mengurangi perilaku social loafing. 

Oleh karena itu, peningkatan harga diri dan kepercayaan diri 

dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat meningkatkan 

partisipasi atau keaktifannya di dalam kelompok sehingga 

mahasiswa lebih dihargai dan dibutuhkan oleh kelompok. 
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b) Bagi peneliti selanjutnya 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan faktor internal 

yang diprediksi dapat memengaruhi terjadinya social loafing maka 

untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor lain 

yang dapat memengaruhi social loafing, baik faktor eksternal 

ataupun faktor internal lainnya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan 

memperhatikan kelemahan yang ada pada penelitian ini, agar 

penelitian selanjutnya dapat lebih baik. 

 

 




