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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gejala stres yang dialami empat puluh satu responden memiliki dua 

aspek yaitu fisik dan psikis. Gejala stres yang paling banyak dirasakan 

oleh responden melalui fisik yaitu pada item X3 (sulit tidur) dan X7 (sakit 

kepala) dengan persentase 75,6% dan persentase terendah pada 

aspek fisik yaitu terdapat pada item X4 (lemah atau lesu) yaitu 

berjumlah 63,4%. Sedangkan pada aspek psikis menunjukan hasil 

persentase tertinggi terdapat pada item X9 (cemas) dan X12 (mudah 

ketakutan) yaitu berjumlah 70,7% dan persentase terendah pada aspek 

psikis terdapat pada item X13 (ceroboh) yaitu berjumlah 31,7%. 

2. Coping stress yang dialami empat puluh satu responden memiliki dua 

asesopek yaitu Emotion Focused Coping (EFC) dan Problem Focused 

Coping (PFC). Pada emotion focused coping persentase terbesar 

terdapat pada item Y5 (saya bisa bertanggung jawab atas skripsi yang 

saya buat) sebesar 97,6% dan persentase terendah pada aspek 

emotion focused coping terdapat pada item Y3 (saya lebih memilih 

nonton film di laptop atau pergi ke bioskop untuk menghilangkan stres) 

dan Y4 (saat saya kurang yakin dengan konsep skripsi yang saya buat, 

saya selalu mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing) 

sebesar 68,3%. Sedangkan pada aspek problem focused coping 

persentase tertinggi pada item Y10 (setiap kali saya selesai bimbingan, 

saya menganalisis letak kesalahan yang saya buat, lalu 

memperbaikinya) sebesar 97,6% dan persentase terendah pada aspek 

problem focused coping terdapat di item Y12 (saya menggunakan 

waktu dengan baik untuk mengerjakan revisian dari dosen 

pembimbing) sebesar 46,3%. 
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6.2 Saran 

6.2.1 Bagi mahasiswa  

Saran bagi mahasiswa fakultas psikologi universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang mampu mengenali gejala stres dan coping stress agar 

dapat mengatasi stress dengan tepat. 

6.2.2 Bagi pihak program studi psikologi 

Bagi pihak program studi psikologi agar berupaya lebih untuk memberikan 

pendampingan penuh dalam pemberian bimbingan skripsi kepada mahasiswa 

agar mahasiswa lebih termotivasi dan lebih siap dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi. 

6.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangi dan menggali 

informasi lebih lanjut mengenai gejala stres dan strategi coping stress dalam 

menghadapi stress selama menyusun skripsi agar lebih efektif dan efisien. 
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