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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

aktivitas bernyanyi dangdut koplo terhadap stres mengerjakan skripsi mahasiswa, 

maka peneliti dapat menyimpulkan, bahwa ada pengaruh aktivitas bernyanyi 

dangdut koplo terhadap stres mengerjakan skripsi mahasiswa. Penurunan skor 

skala stres mengerjakan skripsi pada kelompok eksperimen lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan skor skala stres mengerjakan skripsi pada 

kelompok kontrol, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian eksperimen 

ini diterima. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

aktivitas bernyanyi dangdut koplo terhadap stres mengerjakan skripsi mahasiswa, 

maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

a. Bagi mahasiswa  

1) Bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, aktivitas bernyanyi 

dangdut koplo dapat digunakan sebagai salah satu coping stres yang 

berfokus pada emosi untuk menurunkan gejala stres mengerjakan skripsi 

yang dialami. Stres yang dibiarkan larut secara terus-menerus dapat 

menyebabkan dampak yang lebih berbahaya.
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2) Bagi mahasiswa yang tidak menyukai aktivitas bernyanyi dangdut koplo 

secara individu, maka dapat melakukan aktivitas bernyanyi dangdut koplo 

secara bersama-sama, baik bersama pacar, teman, maupun keluarga. 

3) Bagi mahasiswa yang tidak menyukai aktivitas bernyanyi dangdut koplo di 

tempat karaoke, maka dapat melakukan aktivitas bernyanyi dangdut koplo 

di tempat lain selain tempat karaoke. 

 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mempertimbangkan 

homogenitas aktivitas setiap subjek, sehingga setiap subjek mempunyai 

aktivitas yang sama antara subjek yang satu dengan yang lainnya selama 

penelitian berlangsung. 

2) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik 

yang sama, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian dengan 

genre musik yang berbeda. 

3) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik 

yang sama, peneliti menyarankan untuk menambah kelompok eksperimen 

lainnya yang melakukan treatment secara berkelompok. 


	HALAMAN PERSEMBAHAN
	HALAMAN MOTTO
	UCAPAN TERIMA KASIH
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Tujuan Penelitian
	1.3. Manfaat Penelitian
	1.3.1. Manfaat teoritis
	1.3.2. Manfaat praktis


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Stres Mahasiswa yang Sedang Mengerjakan Skripsi
	2.1.1. Pengertian stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi
	2.1.2. Gejala stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi
	2.1.3. Faktor-faktor yang memengaruhi stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi

	2.2. Aktivitas Bernyanyi Dangdut Koplo
	2.2.1. Pengertian aktivitas Bernyanyi dangdut koplo
	2.2.2. Manfaat aktivitas bernyanyi dangdut koplo
	2.2.3. Pengaruh aktivitas bernyanyi dangdut koplo terhadap stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi

	2.3. Hipotesis

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1. Jenis Penelitian
	3.2. Desain Eksperimen
	3.3. Identifikasi Variabel
	3.3.1. Variabel bebas
	3.3.2. Variabel tergantung

	3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian
	3.4.1. Aktivitas bernyanyi dangdut koplo
	3.4.2. Stres mengerjakan skripsi

	3.5. Subjek Penelitian
	3.5.1. Populasi
	3.5.2. Teknik sampling

	3.6. Alat Ukur
	3.7. Prosedur pelaksanaan
	3.8. Teknik Analisis Data

	BAB IV
	PENGUMPULAN DATA PENELITIAN
	4.1. Orientasi Kancah
	4.2. Persiapan Penelitian
	4.3. Pelaksanaan Penelitian
	4.4. Hasil Pengumpulan Data

	BAB V
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	5.1. Analisis Data
	5.2. Pembahasan

	BAB VI
	PENUTUP
	6.1. Kesimpulan
	6.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	DOKUMENTASI

