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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi determinan-determinan 

terhadap intention untuk menyusun skripsi agar dapat menyelesaikan skripsi 

dalam satu semester terhadap 55 mahasiswa yang baru mengontrak skripsi 

pertama kali di Fakultas Psikologi universitas “X” Bandung, dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Mahasiswa yang baru mengontrak skripsi pertama kali di Fakultas 

Psikologi Universitas “X” Bandung memiliki intention yang hampir sama 

banyaknya antara intention yang kuat dengan intention yang lemah untuk 

menyelesaikan skripsi dalam satu semester. Determinan yang memberikan 

pengaruh paling kuat terhadap intention untuk menyelesaikannya dalam 

satu semester adalah perceived behavioral control; determinan yang 

memberikan pengaruh yang cukup kuat adalah subjective norms; 

determinan yang memberikan pengaruh yang paling lemah adalah attitude 

toward the behavior. 

2. Mahasiswa yang memiliki perceived behavioral control yang positif 

berarti mahasiswa yang baru mengontrak skripsi pertama kali memiliki 

persepsi bahwa mereka mampu menyusun skripsi sehingga intention 
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mahasiswa menjadi semakin kuat untuk menyelesaikan skripsi satu 

semester. 

3. Mahasiswa yang memiliki subjective norms positif berarti mahasiswa yang 

baru mengontrak sripsi pertama kali memiliki persepsi bahwa figur – figur 

yang signifikan menuntut mereka untuk menyelesaikan skripsi dalam satu 

semester dan mahasiswa bersedia untuk mematuhi orang – orang tersebut 

sehingga intention mahasiswa menjadi semakin kuat untuk menyelesaikan 

skripsi dalam satu semester.  

4. Hubungan yang paling erat adalah antara attitude toward the behavior 

dengan perceived behavioral control. Mahasiswa yang meyakini bahwa 

menyelesaikan skripsi satu semester membawa banyak konsekuensi 

positif, akan membuat mahasiswa mempersepsikan bahwa mereka mampu 

untuk menyelesaikan skripsi dalam satu semester. Demikian sebaliknya, 

mahasiswa yang mempersepsi mereka mampu menyelesaikan skripsi 

dalam satu semester akan memiliki sikap yang favourable dalam 

menyusun skripsi. Mahasiswa yang mempersepsikan mereka kurang 

mampu untuk menyelesaikan skripsi dalam satu semester akan memiliki 

sikap yang unfavourable untuk menyelesaikan skripsi dalam satu 

semester. Mahasiswa yang memiliki sikap unfavourable, akan 

mempersepsikan  mereka kurang mampu menyelesaikannya satu semester. 

 

 

 



Universitas Kristen Maranatha

73 

 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

5.2.1. Saran Teoritis : 

1. Untuk penelitian lebih lanjut, meneliti mengenai belief-belief yang 

mendasari determinan-determinan intention dan pengaruhnya terhadap 

determinan itu sendiri secara lebih mendalam. 

 

5.2.2. Saran Praktis : 

1. Bagi mahasiswa Fakultas Psikologi di universitas “X” Bandung yang akan 

mengontrak skripsi disarankan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

literatur berbahasa inggris dengan cara lebih sering membaca buku – buku 

berbahasa inggris, serta melatih kemampuan SPSS sehingga dapat 

meningkatkan persepsi mahasiswa bahwa mereka mampu untuk menyusun 

skripsi agar dapat menyelesaikannya dalam satu semester. 

2. Bagi Fakultas Psikologi Universitas ‘X’ Bandung disarankan untuk 

memberikan dukungan kepada mahasiswa dengan cara menyediakan 

laboratorium statistik atau memanfaatkan laboratorium statistik pada 

fakultas lain agar mahasiswa dapat melatih kemampuannya dalam 

menggunakan SPSS agar dapat meningkatkan persepsi mahasiswa bahwa 
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mereka mampu untuk menyusun skripsi agar dapat menyelesaikannya 

dalam satu semester. 

3. Bagi keluarga, teman dan dosen pembimbing disarankan untuk 

memberikan batas waktu pada mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi 

mereka dalam satu semester. 

 

 

 


