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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pengambilan data, pengujian data,  

analisisi, pembahasan, dan lain sebagainya dalam proses penelitian 

kuantitatif ini, maka peneliti   dapat menarik kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian korelasi antara dua variabel ini, yaitu : 

1. Pengujian Hipotesis Korelasi menunjukkan adanya hubungan 

positif dari kedua variabel tersebut dengan hasil hipotesisnya 

diterima, yang berarti kepercayaan diri pada mahasiswa Papua  

di Kota Semarang dipengaruhi oleh penyesuaian diri dan 

sebaliknya. Oleh sebab itu, jika semakin tinggi penyesuaian 

diri  (variabel bebas) mahasiswa tersebut,  maka semakin tinggi 

pula kepercayaan diri (variabel tergantung) mereka,dan juga 

sebaliknya. 

2. Kepercayaan diri pada Mahasiswa Papua di Kota Semarang 

dan Penyesuaian diri tergolong sedang 

3. Sumbangan penyesuaian diri terhadap kepercayaan diri 

mahasiswa/i Papua sebesar 51,3 %, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor atau indikator lain. 
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B.  SARAN 

Dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan dari  sebagai 

berikut : 

1. Bagi Mahasiswa Papua di Kota Semarang 

Peneliti berharap agar mahasiswa/i Papua yang sedang 

melanjutkan studi atau perkulihaan di Kota Semarang lebih 

menanamkan kepercayaan diri dalam menunjukkan 

kompetensi mereka di bidang Akademik dan juga 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

Selain itu, masing-masing mahasiswa/i itu harus 

memiliki keyakinan akan apa dilakukan, mampu bersikap 

optimis, memiliki sikap mandiri dalam menjalani hidupnya, 

memiliki sikap mandiri dalam menjalani hidupnya, dan 

bertanggung jawab untuk segala tindakannya, serta mampu 

berkomunikasi dengan lingkungan, sehingga tekanan akan 

tuntutan perubahan seperti  sulit berinteraksi, sulit memahami 

perbedaan budaya, sulit perbedaan bahasa dan lain sebagainya 

yang membatasi ruang gerak mereka sendiri dapat disesuaikan 

dengan diri mereka dan secara otomatis akan terminimalisir.  

Hal ini dirasa peneliti, dapat membantu mereka untuk 

menjalani proses perkuliahaan. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti  dan juga 

pembahasan diatas , maka diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan penelitian yang lebih dalam  

untuk mengungkapkan faktor-faktor atau indikator lainnya. 

Selain itu, berdasarkan prasurvey yang dilakukan, ada baiknya 

peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian baru 

berdasarkan indikasi atau asumsi untuk salah satu variabel 

dalam peneliti ini secara detail guna memperbanyak referensi 

dan mempertajam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


