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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil pengujian 

hipotesis dan pembahasan. Hasil kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara stres akulturasi (X1) dan hardiness (X2 sebagai 

variabel moderasi) dengan prestasi akademik (Y) pada mahasiswa 

pendatang di Unika Soegijapranata ditolak. Hal ini didasarkan pada 

hasil perhitungan analisis regresi moderasi dengan nilai F yaitu 0,626 

dengan taraf signifikansi (p) sebesar 0,602 (p ˃ 0,05). Hasil analisis 

juga disebutkan bahwa Hardiness bukanlah merupakan variabel 

moderasi antara stres akulturasi dengan prestasi akademik pada 

mahasiswa pendatang. Hasil perhitungan diketahui bahwa nilai p 

untuk variabel moderasi 0,833 (p ˃ 0,05). 

2. Hipotesis minor pertama yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu ada 

hubungan negatif antara stres akulturasi dengan prestasi akademik 

pada mahasiswa pendatang di Unika Soegijapranata ditolak. Hal 

tersebut ditandai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan 

analisis Pearson Correlation dengan nilai p yaitu 0,718 (p ˃ 0,05).  

3. Hasil uji hipotesis minor kedua dalam penelitian ini juga ditolak bahwa 

tidak ada hubungan positif antara hardiness dengan prestasi 
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akademik pada mahasiswa pendatang di Unika Soegijapranata. Hal 

ini diketahui dari hasil analisis Pearson Correlation dengan nilai p yaitu 

0,235 (p ˃ 0,05). 

 

B. SARAN 

Bersumber pada hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan dapat 

diajukan beberapa saran, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa  

Terdapat delapan mahasiswa pendatang yang memiliki nilai IPK 

berada pada kategori kurang memuaskan. Oleh karena itu mahasiswa 

disarankan untuk memanfaatkan layanan pendampingan 

kemahasiswaan yang ada di universitas seperti bantuan dosen 

pembimbing akademik dan layanan konseling mahasiswa sebagai 

upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat 

pencapaian akademik.  

2. Bagi pihak universitas 

Diharapkan pihak universitas membuat program-program akademik 

yang dapat meningkatkan motivasi dan minat mahasiswa agar tambil 

lebih baik secara akademik. Pengembangan program-program 

penalaran dan bertindak yang ilmiah dalam setiap kegiatan 

mahasiswa juga perlu diperhatikan. Hal ini berguna untuk mendukung 

mahasiswa agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Para 

dosen pembimbing juga dianjurkan untuk memerhatikan mahasiswa 
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bimbingannya yang memeroleh nilai kurang memuaskan untuk 

memberikan layanan yang dapat membantu mahasiswa meraih 

kesuksesan akademik. 

3. Bagi peneliti berikutnya 

Peneliti berikutnya disarankan untuk lebih memerhatikan faktor-faktor 

yang lebih memengaruhi prestasi akademik mahasiswa pendatang 

seperti dukungan sosial, dukungan layanan, motivasi, dan 

keterampilan berkomunikasi. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

untuk mengambil tema stres akulturasi disarankan untuk mengambil 

subyek penelitian pada mahasiswa pendatang semester I. Mahasiswa 

pendatang semester I masih berada pada proses penyesuaian pada 

lingkungan sosial dan lingkungan akademik. Ini akan membantu untuk 

mengetahui lebih jelas tingkat stres akulturasi pada mahasiswa 

pendatang. 
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