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BAB V 

SIMPULLAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh dan dianalisis maka dapat 

diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Gambaran tingkat stres dengan hasil indeks prestasi mahasiswa yang menikuti 

UKM keolahragaan, non keolahragaan, dan yang tidak mengikuti UKM. 

Untuk UKM Keolahragan hasil rata-rata ingkat stresnya berada pada level 

13,26 yang artinya berada pada Level Normal. Untuk UKM non keolahragaan 

tingkat stresnya berada pada level 14,44 berada pada level antara Level 

Normal dan Mild karena >14 dan <15. Untuk mahasiswa yang tidak mengikuti 

UKM sama sekali berada pada rata-rata level stres 16,72 yang berarti berada 

pada Level Ringan. 

2. Hubungan antara tingkat stres mahasiswa dengan hasil indeks prestasi berada 

pada level sig. 0,299 yang berarti hubungannya rendah atau kurang signifikan. 

3. Terdapat perbedaan tingkat stres yang signifikan mahasiwa yang aktif 

mengikuti UKM keolahragaan, non keolahragaan, dan yang tidak mengikuti 

UKM. Dengan hasil perhitungannya adalah UKM keolahragaan atau (X1) 

berada pada level stres 13,26  , non keolahragaan (X2) berada pada level stres 

14,44  dan yang tidak mengikuti UKM (X3) berada pada level stres16,72. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa X3>X2>X1 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan pada proses selama penelitian dilakukaan dari awal hingga 

akhir, maka penulis ingin memberikan saran dan rekomendasi yang dapat 

dipertimbangkan oleh peneliti lain yang ingin meneliti lebih dalam mengenai 

konteks yang berhubungan dengan tulisan ini. Adapun pesan yang ingin diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya melakukan aktifitas fisik untuk menekan tingkat stres. Karena 

stres yang berlebihan akan sangat buruk bagi jiwa dan fisik. Stres yang 

berlebihan akan mengancam kebahagaiaan hidup dan menimbulkan 
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penderitaan. Oleh karena itu hindarilah stres yang berlebih dengan melakukan 

pola hidup sehat dan berolahraga, cari aktifitas yang positif yang akan 

mengembangkan kualitas diri. Stres yang terkendali akan berpengaruh pada 

capaian pribadi. 

2. Kepada para peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan pengambilan sampel 

yang lebih banyak dan merata pada setiap variabel. Contohnya pengambilan 

sampel pada tiap fakultas dan jurusan haruslah dengan proporsi yang sama 

dan dengan karakter yang sama. Apabila ingin melakukan penelitian yang 

lebih akurat namun tidak banyak menggunakan sampel, maka batasilah ruang 

lingkup sampel. Contohnya ruang lingkup sampal hanya terbatas pada lingkup 

jurusan saja atau prodi saja, agar sampel memiliki karakter yang lebih jelas 

seperti standarisasi IPK yang sama. 

3. Peneliti berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk semua 

pembaca dan penggiat literasi, agar ilmu pengetahuan sebagai simbol 

peradaban masyarakat semakin berkembang di kemudian hari. 

 


