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BAB V

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1.1.1. Strategi coping stress mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, berdasarkan distribusi

kategorisasi bahwa variabel coping stress rata-rata berada pada kategori

sedang yaitu sebanyak 37 mahasiswa dengan persentase 52,1%. Indikator

dengan kategorisasi tertinggi dari aspek-aspek lain terdapat pada dimensi

emotional focuse coping, dalam indikator positive reaprasial sebanyak 40

mahasiswa atau 56,3% menggunakan strategi ini dalam menghadapi stres.

1.1.2. Stres akademik berdasarkan distribusi kategorisasi bahwa kecenderungan

variabel stres akademik mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, rata-rata berada pada kategori

sedang yaitu sebanyak 41 mahasiswa dengan persentase 57,7%. Indikator

dengan kategorisasi tertinggi dari aspek-aspek lain terdapat pada dimensi

reaksi terhadap stresor, dalam indikator cognitive apprasial sebanyak 37

atau 52,1% mahasiswa dalam menilai situasi yang dapat menyebabkan

stres melakukan penilaian kognitif.

1.1.3. Strategi coping stress berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres

akademik mahasiswa, dengan nilai Fhitung = 25,04> Ftabel= 3,98 dan atau

nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05. Dengan sumbangan penilaian coping
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stress pada stres akademik sebesar 26,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor

lain yang tidak diteliti sebesar 73,4%.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti

menyatankan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1. Kepada Mahasiswa lebih aktif dalam segala hal dalam penyusunan skripsi

dengan menggunakan berbagai strategi coping stress dalam menghadapi

stres akademik saat Mengerjakan tugas akhir skripsi.

5.2.2. Bagi Kampus dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

masukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan mahasiswa secara

efektif, sehingga mendukung pencapaian tujuan kampus yang hendak

dicapai.

5.2.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan atau rujukan pada

penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa ini.

5.3.Limitasi Penelitian

“Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses

pengambilan data. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi

banyak kendala dan hambatan yang dapat terjadi pada saat proses pengambilan

data. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini

adalah pengisian e-kuisioner oleh responden yang terlalu lama.


