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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ada hubungan negatif antara sikap terhadap beban tugas dengan 

stres akademik mahasiswa. Semakin positif sikap terhadap beban tugas 

maka stres akademik yang dialami mahasiswa semakin rendah, 

demikian juga sebaliknya. Adapun sikap terhadap beban tugas 

memberikan sumbangan sebesar 26,9% terhadap stres akademik 

mahasiswa. 

 

B. Saran 

1. Bagi subjek 

a. Berkaitan dengan stres, hendaknya mahasiswa dapat menekan 

stresnya dengan melakukan relaksasi yang bisa dilakukan dengan 

berbaring atau duduk di tempat yang nyaman, dengan suasana 

yang tenang dan tidak terganggu, maka cara yang demikian akan 

menimbulkan daya yang dapat mempengaruhi pemikiran menjadi 

lebih menyenangkan. Upaya yang lainnya adalah meditasi yang 

merupakan cara untuk melakukan pemusatan diri dan perhatian 

terhadap suatu objek, pemikiran atau bayangan tertentu. 

Tujuannya adalah menambah kemampuan individu yang 

menderita stres dalam menciptakan tanggapan-tanggapan yang 

rileks, tenang, sebagai alternatif tanggapan terhadap stres itu. 
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b. Berkaitan dengan sikap terhadap beban tugas, hendaknya 

mahasiswa memiliki sikap yang positif terhadap beban tugas 

karena hal tersebut dapat menekan stres akademik. Upaya yang 

dapat dilakukan adalah menganggap bahwa beban tugas yang 

diberikan merupakan keuntungan bagi mahasiswa karena dapat 

mengasah kemampuan atau keterampilan mahasiswa, serta tugas 

tersebut berguna bagi masa yang akan datang. 

 

2. Bagi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang 

Hendaknya pihak fakultas memberi wacana kepada 

mahasiswa mengenai perlunya mahasiswa diberi tugas, dan manfaat 

tugas itu sendiri di kehidupan mendatang, agar mahasiswa memiliki 

sikap postif terhadap beban tugasnya. Hal tersebut penting karena 

adanya sikap yang positif terhadap beban tugas dapat menekan stres 

akademik mahasiswa. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai 

stres akademik disarankan untuk memperhatikan kelemahan dalam 

penelitian ini, yaitu dengan meminta bantuan dosen kelas untuk 

memberikan instruksi awal pada saat dilaksanakannya penelitian, 

meskipun setelah dosen kelas memberi instruksi awal dapat segera 

meninggalkan ruang kelas ketika mahasiswa sebagai subjek sedang 

mengerjakan skala. Saran yang lainnya adalah dengan 
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memperhatikan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap 

stres akademik, faktor tersebut antara lain faktor internal antara lain 

konflik peran dan tuntutan tanggung jawab, pengambilan keputusan, 

dan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik atau kondisi fisik yang 

berbahaya, kelompok, keorganisasian, kondisi yang meliputi beban 

tugas yang berlebihan atau beban tugas yang kurang, dan pembagian 

waktu kerja. 
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