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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

negatif antara regulasi diri dalam belajar dan stres akademik pada mahasiswa 

yang sedang menyusun skripsi. Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini diterima. 

Semakin tinggi regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi maka akan semakin rendah stres akademiknya, begitu pula 

sebaliknya. Adapun sumbangan efektif regulasi diri dalam belajar terhadap stres 

akademik sebesar 9.6%. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara regulasi diri dalam belajar terhadap stres sehingga regulasi diri 

dalam belajar bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi stres dalam mengerjakan skripsi. 

2. Dalam melakukan regulasi diri dalam belajar perlu memerhatikan ketiga 

aspek yaitu kemampuan metakognisi, motivasi dan perilaku belajar yang 

harus berjalan seirama. Kehadiran tiga aspek tersebut bersifat saling 

mendukung, apabila salah satunya tidak berjalan dengan baik maka akan 

mempengaruhi efektivitas regulasi diri dalam belajar.  

a. Meningkatkan kemampuan metakognisi dengan cara mempelajari 

materi dengan sungguh-sungguh, memahami materi secara 

komprehensif, memonitor diri dan mengevaluasi hasil apakah 

sesuai dengan yang diharapkan, memberlakukan jadwal belajar, 

serta mengatur waktu untuk mengerjakan skripsi dan melakukan 

aktivitas lainnya.  

b. Mempertahankan dan meningkatkan motivasi dengan menetapkan 

tujuan intrinsik dan ekstrinsik, mengevaluasi penilaian diri terhadap 

skripsi itu sendiri, serta mempertahankan komitmen dalam 

mengerjakan skripsi. 
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c. Perilaku belajar seperti meluangkan waktu yang cukup untuk 

mempelajari topik skripsi, menemukan tempat belajar yang 

kondusif, menyusun file dengan rapi, mempelajari ulang materi 

yang sulit dipahami, menambahkan rincian pada catatan dan 

mencari bantuan pada seseorang yang kompeten saat menemui 

kesulitan. 

 

6.2.2 Saran bagi peneliti selanjutnya 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan 

bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi untuk dapat meneliti lebih lanjut ketersediaan subjek 

penelitian, hal tersebut perlu dilakukan apabila peneliti bermaksud untuk 

membandingkan tingkat stres akademik dan regulasi diri dalam belajar pada 

masing-masing angkatan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan lebih teliti 

dalam membuat alat ukur skala regulasi diri dalam belajar dengan membuat item 

yang lebih relevan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih valid serta 

meminimalisir kesalahpahaman responden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


