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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang negatif antara kohesivitas kelompok 

dengan pemalasan sosial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang.  Semakin tinggi kohesivitas kelompok, 

maka semakin rendah pemalasan sosial pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang, demikian pula 

sebaliknya.  

2. Kohesivitas kelompok dan pemalasan sosial tergolong sedang pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. 

3. Sumbangan efektif kohesivitas kelompok terhadap pemalasan sosial, 

yaitu 25,30% dan sisanya 74,70% merupakan faktor-faktor lain. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Fakultas Psikologi Unika Soegiapranata 

Fakutas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang diharapkan 

dapat   mempertahankan   sistem  pembagian  kelas  bagi  mahasiswa 
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diawal. Hal tersebut dapat membuat mahasiswa untuk saling 

mengenal satu dengan yang lain dalam waktu yang lama dan muncul 

rasa saling menyukai satu dengan yang lainnya sehingga mahasiswa 

tidak melakukan pemalasan sosial yang membuat anggota kelompok 

merasa kecewa.  

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegiapranata 

Untuk meningkatkan kohesivitas kelompok mahasiswa 

diharapkan dapat mempertahankan aspek tugas, dengan cara bekerja 

sama menyelesaikan tugas kelompok, percaya pada kemampuan 

semua anggota kelompok dan mengambil bagian dalam tugas 

kelompok serta memberikan kinerja yang maksimal. Selain itu 

diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan aspek lain yaitu sosial, 

perasaan dan emosional.  

Cara meningkatkan aspek sosial dengan cara mendengarkan 

pendapat orang lain, menyukai semua anggota kelompok dan 

berkomunikasi serta berinteraksi dengan semua anggota kelompok. 

Selanjutnya cara meningkatkan aspek perasaan yaitu menghabiskan 

waktu bersama dengan anggota kelompok dan ikut serta dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Terakhir, untuk 

meningkatkan aspek emosional, yaitu senang merasa bagian dari 

kelompok, memberikan ide saat pengerjaan tugas agar hasilnya 

memuaskan dan tetap bertahan dalam kelompok dalam keadaan 

apapun.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan faktor intenal yang 

mempengaruhi terjadinya pemalasan sosial maka untuk peneliti 

selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan faktor lainnya baik 

internal dan eksternal. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat 

melihat kelemahan dari penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya 

dapat lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


