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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tidak terdapat hubungan antara persepsi stres mahasiswa terkait 

pandemi COVID-19 dengan prestasi akademik  pada mahasiswa 

Jurusan Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Jendral 

Soedirman. 

2. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa dari 69 mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Umum Universitas jenderal Soedirman Angkatan 2019-

2021  sebagian besar memiliki persepsi stres di masa pandemi yang 

tinggi.  

3. Dari hasil penelitian didapatkan sumber stres utama mahasiswa terkait 

pandemi COVID-19 adalah terkait pengalaman belajar selama masa 

pandemi COVID-19 berlangsung. 

B. Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

 Mahasiswa perlu mengetahui hubungan antara persepsi stress 

selama pandemi COVID-19 dengan prestasi akademik sehingga bisa 

melakukan manajemen yang tepat dalam mengatasi stres yang dimiliki 

untuk mencegah dampak buruk atau negatif yang ditimbulkan oleh stres 

sehingga proses jenjang pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan 

prestasi akademik yang dicapai akan baik. 

2. Bagi institusi 

Institusi dapat menyediakan fasilitas berupa materi edukasi terkait 

metode dalam mencegah terjadinya stres dan pelayanan konseling dari 
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tenaga yang ahli dalam bidangnya dalam memberikan manajemen 

terhadap mahasiswa yang memiliki stres cukup berat yang diharapkan 

mahasiswa bisa melakukan manajemen stress atau coping secara tepat 

sehingga prestasi akademik yang dicapai akan baik. Institusi dapat 

melaksanakan evaluasi untuk blok yang telah berjalan sehingga dapat 

mengevaluasi keluhan dari mahasiswa sehingga dapat membuat sistem 

pembelajaran yang semakin baik. 

3. Bagi Peneliti lain 

Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai variabel 

perancu pada penelitian ini dalam mengetahui hubungan antara stres 

selama pandemi COVID-19 dengan prestasi akademik. Penelitian lebih 

lanjut mengenai hubungan persepsi stres dan strategi coping dengan 

prestasi akademik juga perlu dilakukan agar mahasiswa dapat 

melakukan manajamen secara tepat dalam mengatasi stres yang 

dimiliki. Pada penelitian selanjutnya juga perlu diperhatikan dalam 

manajemen penelitian demi memaksimalakan respon rate penelitian 

dengan total sampling, manajemen penelitian dengan baik bisa dalam 

hal pendekatan, sosialisasi serta follow up responden dengan lebih baik 

seperti dengan media video conferences zoom, google meet, dan lain 

sebagainya sehingga responden dapat pemahaman yang jelas tentang 

penelitian dan dapat mengisi kuesioner pada saat itu juga. 

 


