
76 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara dukungan teman sebaya 

dengan stres akademik pada mahasiswa baru tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan teman sebaya, maka semakin 

rendah stres akademik pada mahasiswa baru tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah dukungan teman sebaya, maka semakin tinggi stres akademik 

pada mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indonesia di Yogyakarta tersebut. Hasil analisis data lainnya pada penelitian ini 

menyatakan bahwa dukungan teman sebaya memberikan pengaruh pada 

variabel stres akademik sebesar 16,8%, sedangkan 83,2% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima.  

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa 

saran yang akan diajukan kepada beberapa pihak. Diharapkan saran ini dapat 

menjadi masukan yang baik dan positif. Masukan ataupun saran sebagai berikut: 

 



77 
 

1. Bagi Mahasiswa Baru Tahun Pertama Fakultas Kedokteran 

Bagi mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran yang 

mengalami stres akademik pada kategori sangat tinggi dan tinggi, maka 

sebaiknya mengatur kembali manajemen belajar yang tepat, serta lebih 

meningkatkan kembali kualitas pertemanan. Apabila mahasiswa memiliki 

kualitas pertemanan yang baik, maka ketika terdapat mahasiswa baru tahun 

pertama lainnya yang mengalami kesulitan dapat saling membantu satu 

sama lain. Pertemanan yang baik dapat dibentuk melalui beberapa cara, 

yaitu meningkatkan rasa empati diri dengan menempatkan diri sendiri di 

posisi orang lain, mengenali emosi diri, serta menjadi pendengar yang aktif 

dan baik. Oleh karena itu, sebaiknya bagi mahasiswa baru untuk 

memperluas relasi pertemanan, menjaga kuantitas serta kualitas 

pertemanan, serta menerapkan manajemen belajar yang baik, supaya 

kesehatan biologis maupun psikologis pada saat melakukan kegiatan 

dibidang akademik tetap terjaga dengan baik.   

2. Bagi Fakultas Kedokteran 

Bagi Fakultas Kedokteran sebaiknya melaksanakan manajemen stres 

secara efektif pada mahasiswa Fakultas Kedokteran tersebut, melalui 

pemberian motivasi serta pemberian konseling yang difasilitasi oleh pihak 

Fakultas Kedokteran, namun yang melakukan konseling atau konselor yaitu 

mahasiswa Fakultas Kedokteran itu sendiri yang telah berpengalaman atau 

mampu melakukan konseling. Mahasiswa yang telah berpengalaman 

tersebut seperti kakak tingkat, ataupun teman sebaya yang telah 

perpengalaman dalam melakukan pemecahan permasalahan di bidang 

akademik. Sehingga apabila tingkat stres akademik pada mahasiswa baru 
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tahun pertama Fakultas Kedokteran menurun ataupun berada pada kategori 

rendah, maka prestasi mahasiswa tersebut di bidang akademik lebih 

maksimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai topik yang sama dengan penelitian ini, maka disarankan 

untuk lebih mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi stres 

akademik, seperti kondisi fisik, motivasi, tipe kepribadian, dukungan sosial 

keluarga, pekerjaan, fasilitas, lingkungan, serta dosen. Lantas, disarankan 

untuk menggunakan teori serta alat ukur stres akademik, supaya dapat 

menghasilkan pembahasan yang lebih spesifik mengenai stres tersebut. 

Kemudian, lebih menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang memberikan 

dukungan teman sebaya tersebut, semisal dari kakak tingkat, dan lain-lain. 

Terakhir, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan 

Universitas lain atau lokasi yang berbeda dalam pengambilan data yang 

berada di daerah Yogyakarta serta meningkatkan jumlah responden 

penelitian. 


