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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini memaparkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

pada Bab IV dan rekomendasi dari peneliti kepada pengguna hasil penelitian serta 

peneliti selanjutnya. 

A. Simpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian 

terhadap 350 responden penelitian ini yang merupakan mahasiswa tingkat 

akhir yang berkuliah di Kota Bandung yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh perbandingan sosial terhadap kecemasan 

akademik pada mahasiswa tingkat akhir, semakin tinggi 

perbandingan sosial yang dilakukan, maka semakin tinggi pula 

kecemasan akademik yang dialami. Terutama pada upward 

comparison yang dilakukan. 

2. Terdapat pengaruh self efficacy pada kecemasan akademik di 

mahasiswa tingkat akhir, dimana semakin tinggi self efficacy 

mahasiswa, maka semakin rendah kecemasan akademik yang 

dialami. 

3. Tidak ada pengaruh self efficacy sebagai variabel moderator 

terhadap perbandingan sosial dan kecemasan akademik pada 

mahasiswa tingkat akhir. 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa tingkat akhir yang masih berkuliah dan sering 

melakukan perbandingan sosial dalam akademik dan ketika hal tersebut 

menimbulkan kecemasan dalam akademik pada diri anda, diharapkan hal 

tersebut dijadikan motivasi dan dorongan agar dapat memaksimalkan 

waktu belajar dan lulus perkuliahan secara tepat waktu. 
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2. Bagi Dosen Pembimbing Akademik 

a. Dosen pembimbing akademik disarankan untuk menjalin komunikasi 

yang intens dengan mahasiswa tingkat akhir agar dapat mengetahui jika 

mahasiswa memiliki masalah dalam perkuliahannya sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya mahasiswa tingkat akhir yang mengalami 

kecemasan akademik dan menghambat perkuliahan mereka. 

b. Dosen pembimibing akademik diharapkan memberi dukungan pada 

mahasiswa tingkat akhir untuk meningkatkan self efficacy pada diri 

mereka agar dapat mengurangi kecemasan akademik. 

c. Dosen pembimbing akademik diharapkan dapat mebuat sesi konseling 

dengan mahasiswa agar dapat mengatasi rasa kecemasan akademik 

yang dihadapi saat berada di tingkat akhir perkuliahan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari faktor lain penyebab dari 

kecemasan akademik pada mahasiswa tingkat akhir. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari apakah perbandingan 

sosial dapat menjadi motivasi belajar atau tidak dan faktor-faktor 

lainnya yang dapat timbul pada mahasiswa tingkat akhir dan 

pengaruhnya terhadap kecemasan akademik jika faktor tersebut yang 

terjadi. 

c. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji data demografi terkait dengan 

angkatan partisipan agar merata. 

d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian data pada 

lokasi lain selain Kota Bandung atau yang lebih luas dari penelitian ini 

dengan responden yang lebih banyak. Terkait dengan tempat 

pengambilan data, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat 

menjangkau populasi yang lebih luas agar data yang didapat lebih 

komprehensif. 
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