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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara self 

efficacy dengan kecemasan pada mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang 

mengerjakan skripsi dapat diterima kebenarannya tetapi hubungannya negatif 

dengan nilai r =-.327 dan p=0.000<0.01. Hal ini memberi pengertian semakin 

tinggi self efficacy mahasiswa, maka semakin rendah kecemasan mahasiswa yang 

sedang mengerjakan skripsi, atau dapat dikatakan semakin rendah self efficacy, 

semakin tinggi kecemasan mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang 

mengerjkan skripsi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa BK 

Mahasiswa diharapkan  memiliki self efficacy yang tinggi dengan 

tetap mempunyai usaha yang tinggi dan gigih, cepat memperbaiki 

keadaan setelah mengalami kegagalan, berfikir bahwa kegagalan yang 

dialami karena usaha yang tidak cukup sehingga diperlukan usaha yang 

tinggi dan berfikir strategis dalam mengerjakan skripsi, sehingga 
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memunculkan keyakinan pada diri mahasiswa bahwa mahasiswa dapat 

menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk meningkatkan kualitas lebih lanjut khususnya yang 

berkaitan dengan self efficacy serta kecemasan menyelesaikan skripsi. 

Peneliti selanjutnya  dapat meneliti pada populasi yang lebih luas, dan 

mempertajam variabel agar hasil yang didapat lebih bervariasi dan 

beragam sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih menyeluruh. 

3. Bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Saran bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling yaitu bersedia 

meningkatkan self efficacy mahasiswanya dalam proses pembuatan 

skripsi salah satunya dosen memberikan motivasi untuk mengerjakan 

skripsi. Menurut bandura (1997) ada 4 faktor self efficacy yaitu 1) Master 

Experience (pengalaman keberhasilan) disini dosen diharapkan 

memberikan pengalaman yang berharaga agar mahasiswa tergerak dan 

cepet menyelesaikan skripsinya ,2) Vicarious Experience (meniru), dosen 

memerikan contoh yang baik, seperti semangat yang dimilki dosen yang 

tak pernah menyerah, 3) Social Persuasion, banyaknya mahasiswa atas 

yang belum  menyelesaikan skripsi, dengan hal ini diharapkan 

mahasiswa mendapat dorongan untuk menimbulkan kepercayaan bahwa 

mahasiswa dapat mengalami kesuksesan dengan tugas-tugas yang spesik, 

4) Psyologicial & Emotional State ( Kondisi fisiologis & emosi) Keadaan 

fisik dan emosi sangat berpengaruh pada penilaian self efficacy untuk itu 
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dosen diharapkan memberikan layanan yang baik dalam proses 

bimbingan skripsi. Dengan ditingkatkan self efficacy diharapkan 

mahasiswa Bimbingan dan Konseling dapat menunjukkan hasil skripsi 

yang diteliti secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


