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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis antar variabel, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara stres akademik dengan 

subjective well-being pada mahasiswa. Semakin rendah stres akademik maka 

semakin tinggi pula subjective well-being mahasiswa, begitu juga sebaliknya. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dapat diterima dengan sumbangan 

efektif sebesar 17,06%. 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Subjek Penelitian 

Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan coping stress yang positif 

dalam kehidupannya sehingga dapat mengatasi stres akademik yang dirasakan 

dan SWB yang dimiliki dapat meningkat. Coping stress membantu mahasiswa 

dalam mengatasi perasaan tertekan terhadap banyaknya tugas dan deadline 

pengumpulan tugas yang telah ditetapkan oleh para dosen. Coping stress 

membantu meningkatkan SWB pada mahasiswa dalam menciptakan pikiran 

positif dan berbagai emosi positif, salah satunya yaitu merasakan kebahagiaan 

selama menjalani kegiatan perkuliahan. Mahasiswa yang merasa bahagia akan 

semakin termotivasi dalam meningkatkan prestasi akademik dan dapat mencapai 

tujuan hidup yang diharapkan. 

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempelajari lebih dalam 

terkait dengan variabel yang akan diteliti, khususnya yang berkaitan dengan
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SWB pada mahasiswa. Apabila berminat untuk melakukan penelitian serupa 

dapat menguji faktor-faktor SWB lainnya (seperti harga diri, self-estem, faktor 

demografis, dan sebagainya) untuk mempermudah penelitian. Hal tersebut untuk 

menghindari ketidak-konsistenan teori yang akan digunakan dalam penelitian. 
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