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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa perfeksionisme adaptif tidak memiliki hubungan dengan stres akademik, 

sedangkan perfeksionisme maladaptif memiliki hubungan positif dengan stres 

akademik. Hasil tersebut memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat 

perfeksionisme maladaptif individu, maka akan semakin tinggi pula stres 

akademik yang dialaminya, namun hal ini tidak berlaku di hubungan 

perfeksionisme adaptif dengan stres akademik karena korelasinya bersifat tidak 

signifikan. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa hipotesis satu penelitian (Ha1) 

ditolak dan hipotesis dua penelitian (Ha2) diterima. 

 

6.2. Saran 

1) Bagi Mahasiswa 

Bagi seluruh mahasiswa terutama yang merasa memiliki karakter 

perfeksionisme di dalam dirinya, diharapkan dapat memaksimalkan perfek-

sionisme tersebut sebagai kekuatan diri dan bukan kelemahan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menonjolkan aspek perfeksionisme adaptif dan mengurangi 

aspek perfeksionisme maladaptif di dalam diri, misalnya: 1)mempertahankan 

karakter diri yang menyukai keteraturan (dimensi O) agar perilaku prokrastinasi 

yang menimbulkan stres dapat semakin berkurang dan individu dapat 

menanggapi stres dengan perilaku positif; serta 2)tetap memberikan kelonggaran 

bagi diri untuk melakukan kesalahan dan tidak memusatkan diri pada kegagalan 
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yang pernah dialami (dimensi CM). Ingatlah bahwa semakin tinggi tingkat 

perfeksionisme maladaptif, maka semakin tinggi pula stres akademik yang akan 

dirasakan. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang memiliki minat serupa dalam meninjau hubungan 

antara perfeksionisme dengan stres akademik di kalangan mahasiswa, 

diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mencari strategi yang tepat untuk 

menyebarkan kuesioner penelitian. Strategi tersebut dapat beragam bentuknya, 

di antaranya yaitu secara aktif menyebarkan kuesioner di media sosial seperti 

Instagram dan mencantumkan besarnya reward yang akan didapat para 

responden. Selain terkait strategi, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat 

melakukan penelitian dengan responden yang lebih spesifik, seperti pada 

mahasiswa di fakultas atau angkatan tertentu. Hasil yang berbeda tentu akan 

menambah pengetahuan terkait topik ini dan juga terhadap ilmu psikologi. 
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