
62 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Stres akan selalu ada karena stress merupakan bagian dari hidup kita. Stress selalu muncul dalam kasus 

apapun dan kadang timbul dari hal – hal kecil. Namun stress yang dialami siswa menjelang Ujian 

Nasional merupakan hal yang harus dialihkan dengan cara menekan semangat siswa sehingga motivasi 

dari dalam diri mereka dapat bangkit lalu mereka dapat mempersiapkan Ujian Nasional dengan baik. 

Semangat muda merupakan hal yang sangat kuat jika dipicu secara positif, serta hal positif tersebut bisa 

ditanamkan pada siswa – siswa karena kondisi psikis mereka yang mudah untuk diarahkan. Dari riset 

yang dilakukan, faktor tekanan dan tuntutan dari luar memang yang paling berpengaruh pada stress 

remaja, sehingga hal yang dapat mereka andalkan adalah keyakinan dan motivasi yang terpendam 

dalam diri mereka untuk melawan tekanan dan tuntutan tersebut. Rasa ingin tahu remaja yang cukup 

besar dan mudah tertarik dengan sesuatu, membuat kampanye ini menggunakan pendekatan sesuai 

dengan kebiasaan atau gaya bahasa mereka terutama ketika di sekolah . Hal ini bertujuan agar pesan 

yang ingin disampaikan bisa terserap oleh mereka dengan mudah, dengan adanya kampanye ini 

diharapkan siswa dapat melihat sisi positif yang bisa didapatkan ketika mengalami stress sehingga stress 

yang mereka rasakan bisa berkurang. 

 

5.2. Saran 

Melalui kampanye ini diharapkan dapat mengurangi stress pada remaja dengan ditunjukannya sisi 

positif yang didapatkan ketika mengalami stress. Ujian Nasional SMA merupakan titik balik kehidupan 

mereka setelah 9 tahun wajib belajar sehingga sangat disayangkan jika hasil yang mereka dapatkan tidak 

dapat maksimal hanya karena stress.  Diharapkan pada masyarakat termasuk orang tua dan guru untuk 

tetap mendukung anak atau siswanya dengan cara yang positif sehingga tidak memberatkan beban 

mental siswa menjelang Ujian Nasional. Kampanye ini juga diharapkan dapat dijalankan ke kota – kota 

lainnya di seluruh Indonesia agar tingkat stress seluruh siswa di Indonesia menjelang Ujian Nasional 

dapat menurun, dan siswa mendapatkan hasil yang maksimal.  

  


