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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 

Jurusan Ilmu Sejarah FIB UNDIP, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu ada 

hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan 

prokrastinasi akademik. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat 

dukungan sosial yang diperoleh mahasiswa dari kerabat terdekat 

(orang tua dan dosen), maka semakin menurun resiko terjadinya 

prokrastinasi akademik yang dialami oleh mahasiswa tersebut. 

Demikian pula sebaliknya.  

2. Diketahui pula bahwa dukungan sosial memberikan sumbangan 

efektif (SE) terhadap pencegahan prokrastinasi akademik sebesar 

14,60% dan sisanya sebesar 85,40% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain (internal dan eksternal) yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
 

B. Saran 

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian empirik, peneliti 

memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 
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1. Subjek Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa dukungan yang 

emosional yang diberikan orang tua dan dosen memiliki hubungan 

negatif yang signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Oleh 

karenanya, peneliti menyarankan kepada subjek penelitian agar dapat 

membangun komunikasi yang konstruktif dan terus menerus dengan 

orang tua (keluarga) dan dosen (wali dan pembimbing), dalam rangka 

memperkuat motivasi untuk meningkatkan prestasi dan 

menyelesaikan studi tepat waktu. 

2. Perguruan Tinggi 

Di samping orang tua, perguruan tinggi sebagai salah satu institusi 

pendidikan formal juga memiliki peranan penting dalam 

mengarahkan para mahasiswanya agar dapat menghindari terjadinya 

prokrastinasi akademik. Untuk itu bagi para Pimpinan Fakultas, 

Ketua Jurusan (Departemen) dan Ketua Program Studi disetiap 

perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas peran dosen wali serta 

dosen pembimbing dalam melakukan pemantauan dan evaluasi 

perkembangan studi, intensitas konsultasi dan pemberian motivasi 

untuk berprestasi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa selalu 

sadar untuk menghindari perilaku prokrastinasi akademik, 

meningkatkan prestasi dan menyelesaikan studi tepat waktu. Sebagai 

tambahan, perlu diadakan suatu sarana pelayanan bagi mahasiswa 

yang dapat berupa dibentuknya suatu kelompok pendukung (social 
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group) yang melibatkan interaksi langsung dari para anggotanya, 

menekankan pada partisipasi individu yang hadir secara sukarela, dan 

bertujuan untuk secara bersama-sama mendapatkan pemecahan 

masalah yang sedang dihadapi mahasiswa selama menempuh 

studinya, baik persoalan studi, relasi, maupun masalah-masalah 

lainnya. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Melakukan penelitian terhadap faktor-faktor eksternal dan internal 

lainnya yang dapat mencegah resiko terjadinya prokrastinasi 

akademik yang dialami oleh mahasiswa, dengan memperhatikan: a) 

perumusan masalah yang lebih fokus, b) kemampuan sumber daya 

waktu, tenaga dan biaya, dan c) menggunakan angket (skala) sebagai 

instrumen penelitian yang efektif, menetapkan subjek penelitian 

(responden) secara tepat dalam penetapan sampel penelitian, 

sehingga memperkecil resiko bias dan subjek penelitian mengisi 

skala sesuai dengan kondisi sesungguhnya. 
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