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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dalam bab ini, akan dikemukakan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

pengolahan data kuesioner dan juga saran yang diperlukan bagi permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu memperoleh gambaran yang 

spesifik mengenai permasalahan studi mahasiswa angkatan 2000 Fakultas Psikologi 

di Universitas x Bandung maka diperoleh hasil : 

1. Setiap mahasiswa responden mempersepsikan permasalahan yang dirasakan 

menjadi masalah dan yang dirasakanan menjadi sangat bermasalah. 

Permasalahan yang dirasakan sangat menjadi masalah memiliki intensitas 

lebih besar dibanding permasalahan yang dipersepsi menjadi masalah dalam 

penyelesaian studi. 

2. Berdasarkan hasil skor keseluruhan dari kesebelas area permasalahan studi 

mahasiswa, diperoleh hasil hierarki berupa urutan area masalah dari yang 

memiliki skor tertinggi sampai skor terendah sesuai dengan yang 

dipersepsikan oleh responden. Urutan area tersebut yaitu : area penyesuaian 

diei di perguruan tinggi sebanyak 20,56%, hubungan pribadi 14,29%, masa 

depan-pekerjaan-pendidikan lanjutan 13,37%, aktivitas sosial dan rekreasi 

9,76%, kurikulum dan penyajian kuliah 9,52%, kondisi kesehatan fisik 7,19%, 

moral dan agama 6,42%, hubungan sosial psikologis 6,16%, kencan-seks-

perkawinan 3,85%, keuangan-kondisi kehidupan-pekerjaan 4,62%, rumah dan 

keluarga 3,59%. 

3. Tidak  ada area permasalahan dan masalah-masalah yang diabaikan hanua 

karena hasil skor yang rendah. Tinggi atau rendah intensitas suatu 

permasalahan turut menjadi penyebab studi yang belun terselesaikan. Hal ini 
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dikarenakan hasil yang didapat merupakan persepsi mahasiswa responden 

terhadap masalah-masalah yang mereka alami selama studi. Permasalahan 

yang tidak dipilih berarti dipersespsikan tidak menyebabkan keterlambatan 

studi. 

 

 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian di atas maka ada 

beberapa saran yang hendak diberikan, yaitu : 

1. Untuk Subyek Penelitian 

a. Agar lebih mampu memotivasi diri dan menyesuikan diri 

dengan kondisi studi yang sudah mendekati tahap 

penyelesian skripsi. 

b. Bersikap tenang dan konsisten dalam pengambilan 

keputusan-keputusan menyangkut usaha penyelesaian studi. 

2. Untuk Fakultas Psikologi Universitas X 

a. Meninjau kembali metode pengajaran, kurikulum, standar 

penilaian, dan regulasi-regulasi baik secara lisan atau tertulis. 

b. Memberikan sarana dan kesempatan lebih untuk diadakannya 

pengananan seperti training – training yang dapat 

meningkatkan motivasi diri. 

c. Menentukan batas keterlambatan studi atau memberlakukan 

sistem drop out. 

d. Melakukan konseling individual atas kesediaan individu 

yang bersangkutan, khususnya pada area penyesuaian diri di 

perguruan tinggi dan area hubungan pribadi, serta area – area 

lain. 

e. Melakukan tindakan preventif seperti memantau 

perkembangan studi mahasiswa melalui dosen wali dari segi 

prestasi dan kondisi diri. 
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3. Untuk angkatan lain yang masuk setelah angkatan 2000 

a. melakukan antisipasi pribadi terhadap hal – hal yang 

berpotensi menjadi penyebab keterlambatan dalam 

penyelesaian studi, seperti lebih memotivasi diri dal belajar, 

melakukan adaptasi diri yang baik. 

            4.   Untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian yang 

            lebih spesifik dari permasalahan yang didapat dari hasil penelitian ini. 
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