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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini dapat diterima, yaitu ada hubungan negatif yang sangat

signifikan antara harga diri dengan perilaku pemalasan sosial pada

mahaiswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi harga diri

pada mahasiswa maka akan semakin rendah perilaku pemalasan sosial,

dan begitu pula sebaliknya. Sumbangan efektif harga diri terhadap

perilaku pemalasan sosial pada penelitian ini sebesar 40,7%.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa disarankan untuk meningkatkan harga diri.

Peningkatkan harga diri dilakukan dengan memerhatikan aspek-

aspek harga diri yaitu power, significance, virtue, dan competence,

hal ini dapat dilakukan dengan cara:

 mahasiswa memiliki keyakinan dan kepercayaan diri akan

kemampuannya,keyakinan akan kemampuan akan dapat

membantu mahasiswa untuk meningkatkan competence.

 mahasiswa disarankan untuk saling menghargai usaha atau

kontribusi yang sudah dilakukan mahasiswa lainnya dalam
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kelompok, hal ini dapat meningkatkan rasa keberartian atau

significance.

 Mahasiwa dapat membuat aturan atau norma kelompok yang

disepakati bersama untuk dapat turut meningkatkan aspek

virtu.

 Mahasiswa disarankan untuk lebih berani dalam

mengutarakan pendapat atau idenya untuk meningkatkan

aspek power yang juga dapat meningkatkan significance

melalui pengakuan orang lain.

2. Bagi Dosen

Dosen disarankan untuk menerapkan metode pengajaran maupun

evaluasi yang dapat meningkatkan harga diri mahasiswa guna

mengurangi perilaku pemalasan sosial. Hal ini dapat dilakukan

dengan cara:

 Menerapkan metode pengajaran berkelompok dengan

jumlah maksimal 4 mahasiswa dalam satu kelompok. Hal ini

dapat meningkatkan significance antar mahasiswa dalam

satu kelompok.

 Dosen dapat menerapkan metode pembelajaran berkelompok

model jigsaw. Metode pembelajaran ini dapat meningkatkan

harga diri mahasiswa. Hal ini dikarenakan setiap mahasiswa

dalam kelompok memiliki peran yang penting untuk

kemajuan kelompok.

 Menerapkan metode penilaian yang objektif dan tidak

menerapkan metode penilaian individu. Hal ini membuat
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mahasiswa merasa bahwa pekerjaannya dihargai sehingga

dapat meningkatkan harga diri mahasiswa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan faktor internal yaitu harga diri yang

diperdiksi dapat memengaruhi terjadinya pemalasan sosial pada

mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat

menggunakan faktor internal lain seperti kepribadian atau bahkan

faktor eksternal seperti ukuran kelompok, visibilitas tugas, maupun

kohesivitas yang dapat memengaruhi pemalasan sosial. Selain itu,

peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan kelemahan

dalam penelitian ini dan memperbaikinya pada penelitian selanjutya.


