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Abstrak—Pemerintah Jawa Tengah melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 420/006752/2015 menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan belajar di 

jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dilaksanakan selama 5 (lima) hari per 

minggu. Penyelenggaraan kegiatan belajar yang hanya lima hari tersebut juga dikenal 

dengan Program Sekolah Lima Hari (PS5H). Salah satu sekolah yang sudah 

menerapkan program tersebut adalah SMA Negeri 1 Purworejo yang merupakan 

tempat pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

penerapan PS5H terhadap efektivitas perilaku belajar matematika siswa dan 

kecemasan matematika (math anxiety). Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Purworejo. Penetapan siswa sebagai 

informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Kriteria sampel sebagai informan yaitu sampel yang memiliki tingkat stres akademik 

yang tinggi berdasarkan hasil penyebaran angket dalam satu kelas. Data penelitian 

didapatkan dengan menggunakan angket, wawancara, dokumenter, observasi, dan 

catatan lapangan. Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data dari 

Miles & Hubermen yang meliputi tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

PS5H menyebabkan berkurangnya efektivitas perilaku belajar matematika siswa dan 

menyebabkan munculnya math anxiety. Indikasi berkurangnya efektivitas perilaku 

belajar matematika siswa yaitu berkurangnya motivasi atau semangat belajar, 

keseriusan, perhatian, pencatatan, pertanyaan, atau sikap belajar positif siswa pada 

saat pembelajaran matematika di kelas. Sedangkan indikasi munculnya math anxiety 

yaitu perasaan gugup dan takut saat menghadapi atau mengerjakan soal matematika. 

Kata kunci: efektivitas perilaku belajar matematika, math anxiety, PS5H 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Program Sekolah Lima Hari (PS5H) mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah setelah adanya surat 
Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/006752/2015. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa 
penyelenggaraan kegiatan belajar di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dilaksanakan selama 5 
(lima) hari per minggu. Penyelenggaraan kegiatan belajar yang hanya lima hari tersebut menyebabkan 
bertambahnya jam pelajaran di sekolah dalam satu hari dari 8 jam pelajaran (pada saat enam hari sekolah) 
menjadi 10 jam pelajaran. Bertambahnya jam pelajaran tersebut terjadi pada hari Senin sampai Kamis, 
sedangkan jam pelajaran pada hari Jumat tetap yaitu 6 jam pelajaran. Salah satu sekolah di Jawa Tengah 
yang pada tahun pelajaran 2015/2016 sudah menerapkan program tersebut adalah SMA Negeri 1 
Purworejo.  

Berdasarkan hasil angket studi pendahuluan yang dibuat oleh peneliti dan diisi oleh lima siswa SMA 
Negeri 1 Purworejo, bertambahnya jam pelajaran setelah penerapan PS5H menyebabkan siswa mengalami 
kekurangan waktu belajar di rumah dan kelelahan yang meningkat. Permasalahan yang dialami siswa 
tersebut dapat memengaruhi efektivitas perilaku siswa dalam belajar matematika di kelas. Efektivitas 
perilaku belajar matematika di kelas dapat diindikasi dengan berbagai indikator. Berbagai indikator 
perilaku efektif siswa tersebut yaitu motivasi atau semangat belajar, keseriusan, perhatian, pencatatan, 
pertanyaan, senang melakukan latihan, dan sikap belajar yang positif [1].   
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Perilaku efektif siswa saat mengikuti pembelajaran matematika dipengaruhi oleh kondisi siswa atau 
performa siswa. Salah satu penentu performa siswa adalah kebutuhan tidur yang tercukupi. Siswa yang 
waktu tidurnya singkat, bisa saja menunjukkan performa yang baik saat mengerjakan kuis-kuis singkat 
yang membutuhkan pengulangan memori, tetapi tidak demikian pada tujuan performa yang diperluas yang 
membutuhkan stamina, kreativitas, dan penyelesaian masalah tingkat tinggi[2]. Materi yang semakin 
kompleks dan rumit dalam pembelajaran maka fungsi tidur bagi pembelajaran tersebut juga semakin 
penting[2]. Oleh karena itu, tidak tercukupinya kebutuhan tidur dapat berdampak pada tidak efektifnya 
perilaku belajar matematika karena sifat pelajaran matematika yang kompleks dan rumit yang 
membutuhkan stamina, kreativitas, dan penyelesaian masalah tingkat tinggi. 

Permasalahan kekurangan waktu belajar dan kelelahan yang meningkat juga dapat memengaruhi 
persepsi siswa terhadap pelajaran matematika. Persepsi buruk siswa atas matematika dapat menyebabkan 
timbulnya suatu kecemasan. Kecemasan ketika siswa belajar matematika disebut kecemasan matematika 
atau math anxiety[3]. Kecemasan merupakan akibat dari hasil konflik antara dorongan keinginan mencari 
kepuasan dengan kekuatan menghambat  dorongan  yang  muncul [4]. Kecemasan matematika tergolong 
ke dalam state anxiety karena timbul pada kondisi-kondisi tertentu seperti saat pembelajaran atau ujian 
matematika[3]. State anxiety adalah gejala  kecemasan yang timbul bila individu dihadapkan pada situasi 
tertentu yang akan tetap tampak selama kondisi itu ada[3].   

Math anxiety didefinisikan sebagai sebuah rasa takut terhadap matematika yang tidak dapat 
digambarkan yang dapat mengganggu proses manipulasi angka-angka dan penyelesaian masalah 
matematika[5]. Kecemasan matematika adalah perasaan tegang dan cemas yang memengaruhi seseorang 
dengan berbagai cara ketika seseorang menghadapi permasalahan matematika[3]. Kecemasan matematika 
merupakan bentuk  perasaan  seseorang  baik  berupa  perasaan  takut,  tegang  ataupun  cemas dalam 
menghadapi persoalan matematika atau dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan berbagai  
bentuk  gejala  yang  ditimbulkan[4]. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecemasan matematika adalah bentuk  
perasaan  seseorang  baik  berupa  perasaan  takut,  tegang  ataupun  cemas  dalam menghadapi persoalan 
matematika atau dalam melaksanakan pembelajaran matematika  yang dapat mengganggu proses 
manipulasi angka-angka dan penyelesaian masalah matematika. Beberapa indikator math anxiety yaitu 
munculnya pikiran bahwa diri tidak tahu atau tidak memahami tentang matematika, tubuh berkeringat atau 
jantung berdebar cepat, tidak dapat berpikir jernih saat pembelajaran matematika atau saat ujian 
matematika, cenderung membandingkan kualitas diri dengan yang lain dalam matematika, merasa gugup, 
tidak bisa duduk tenang, dan tidak bisa fokus dalam pembelajaran matematika atau ujian matematika[3][5].   

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerapan PS5H dapat memengaruhi efektivitas 
perilaku belajar matematika siswa dan memunculkan kecemasan matematika (math anxiety). Oleh karena 
itu, peneliti merasa penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak PS5H terhadap efektivitas 
perilaku belajar matematika siswa dan kecemasan matematika (math anxiety). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana dampak PS5H pada efektivitas perilaku belajar matematika siswa? 
2. Bagaimana dampak PS5H pada kecemasan matematika (math anxiety)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana sebenarnya dampak PS5H pada efektivitas perilaku belajar matematika siswa dan 
kecemasan matematika (math anxiety) di SMA Negeri 1 Purworejo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak dalam melaksanakan 
evaluasi mengenai penerapan PS5H yang mulai diujicobakan pada tahun pelajaran 2015/2016 di provinsi 
Jawa Tengah. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistis dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah [6].  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purworejo. Proses penelitian sejak penetapan judul 
penelitian sampai pembuatan laporan penelitian memakan waktu 8 bulan (Desember 2015-Agustus 2016). 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Purworejo. Dalam menetapkan subjek penelitian, 
peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan yaitu sampel yang 
memiliki tingkat stres akademik yang cukup tinggi berdasarkan hasil penyebaran angket dalam salah satu 
kelas di SMA tersebut. Sampel yang didapat dalam penelitian ini selanjutnya disebut sebagai informan.  

Penetapan informan penelitian diawali dengan menetapkan kelas XI sebagai wilayah penelitian dengan 
alasan bahwa kelas tersebut mengalami peralihan program dari program sekolah enam hari ke program 
sekolah lima hari. Selanjutnya dari total 11 (sebelas) kelas dari kelas XI, dilakukan pemilihan kelas secara 
acak sehingga didapat satu kelas sebagai kelas penelitian. Kelas tersebut, selanjutnya diberi angket untuk 
mengetahui tingkat stres akademik dari masing-masing siswanya sehingga didapat 5 (lima) siswa dengan 
indikasi stres akademik tinggi untuk dijadikan informan penelitian.       

D. Sumber Data 

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 
Purworejo, sedangkan selainnya merupakan sumber data sekunder penelitian.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) macam metode. Metode-metode tersebut 
yaitu angket, wawancara, observasi, dokumenter, dan catatan lapangan. 

F. Instrumen Penelitian 

Intrumen atau alat penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Walaupun demikian, setelah 
fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrumen sederhana sebagai pelengkap 
data atau pembanding data. Jadi, peneliti merupakan instrumen utama sedangkan instrumen lain 
merupakan instrumen pendukung.   

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dari Miles & Hubermen 
yang meliputi 3 aktivitas yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion 
drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi). Dalam penelitian kualitatif ini, proses analisis data 
dilakukan sejak pengumpulan data. Jadi, pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini tidak hanya 
dilakukan di akhir pengumpulan data.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data-data dalam penelitian ini diambilkan dari hasil pengumpulan data dengan berbagai teknik dan 
berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, angket, 
dokumenter, observasi, dan catatan lapangan. Sedangkan sumber datanya yaitu lima (5) siswa SMA Negeri 
1 Purworejo yang berperan sebagai sumber data utama (sumber data primer) penelitian yang terdiri dari 
dua (2) putri dan tiga (3) putra. Lima siswa tersebut dalam penelitian ini disebut sebagai informan 1, 
informan 2, informan 3, informan 4, dan informan 5. Kelima informan tersebut dipilih atas dasar hasil 
angket yang menunjukkan tingkat stres akademik informan yang tinggi. 

A. Hasil 

Masing-masing siswa yang merupakan informan utama penelitian memiliki kondisi yang bervariasi 
Berdasarkan data masing-masing informan yang merupakan subjek penelitian ini, selanjutnya dilakukan 
suatu analisis dengan hasil sebagai berikut.  

1. Informan 1 

Permasalahan yang teridentifikasi sebagai dampak penerapan PS5H yang dihadapi atau dialami oleh 
informan 1 adalah prokrastinasi  yang meningkat dan manajemen waktu yang sulit. Setelah penerapan 
PS5H, lama belajar di sekolah bertambah sehingga menyebabkan bertambahnya kelelahan yang berakibat 
pada penundaan belajar (prokrastinasi) saat di rumah, termasuk belajar matematika. 
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Sedangkan permasalahan berupa manajemen waktu yang sulit menyebabkan informan tidak memiliki 
waktu istirahat dan tidur yang cukup sehingga membuat informan mudah mengantuk saat pembelajaran, 
termasuk pembelajaran matematika. Sulitnya manajemen waktu juga berdampak pada kurangnya waktu 
belajar matematika informan. Kekurangan waktu belajar berdampak pada kurangnya penguasaan materi 
matematika informan. Kurangnya penguasaan materi menyebabkan informan kesulitan menyelesaikan 
soal-soal matematika. Kesulitan menyelesaikan soal-soal matematika berdampak pada kecemasan 
matematika (math anxiety) dan kurang optimalnya pencapaian hasil belajar informan. Kecemasan 
matematika yang dialami informan pun menguat karena kelas informan yang kompetitif dalam hal prestasi. 

2. Informan 2 

Permasalahan yang teridentifikasi sebagai dampak penerapan PS5H yang dihadapi atau dialami oleh 
informan 2 adalah prokrastinasi yang meningkat dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Lama 
belajar di sekolah yang bertambah setelah PS5H menyebabkan kelelahan yang membuat informan 
mengantuk saat di rumah. Mengantuk yang dirasakan informan berakibat pada penundaan belajar 
(prokrastinasi), termasuk belajar matematika. Kurangnya belajar matematika menyebabkan kecemasan saat 
mengikuti pembelajaran matematika dan menghadapi ulangan atau ujian matematika karena kurangnya 
penguasaan materi. Kecemasan pun bertambah karena lingkungan belajar yang kompetitif dalam hal 
prestasi.  

Banyaknya tugas yang harus diselesaikan juga sering mengalami penumpukan setelah penerapan 
PS5H. Penumpukan tugas membuat informan mengalami kelelahan yang meningkat dan kekurangan 
waktu tidur. Kekurangan waktu tidur menyebabkan informan mengantuk saat mengikuti pembelajaran 
matematika.   

3. Informan 3 

Permasalahan yang teridentifikasi sebagai dampak penerapan PS5H yang dihadapi atau dialami oleh 
informan 3 adalah lama belajar di sekolah yang bertambah dan prokrastinasi yang meningkat. Lama belajar 
di sekolah yang bertambah setelah penerapan PS5H menyebabkan informan mengalami kelelahan yang 
meningkat dan kejenuhan belajar di kelas. Kejenuhan belajar yang dialami informan menyebabkan 
informan mengantuk dan enggan mencatat saat mengikuti pembelajaran matematika. Sedangkan kelelahan 
informan yang meningkat menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan informan. Menurunnya kondisi 
kesehatan informan saat mengikuti pembelajaran mengganggu kelancaran proses belajar informan. 
Sedangkan menurunnya kondisi kesehatan informan sehingga informan tidak bisa hadir dalam 
pembelajaran di kelas berakibat pada ketertinggalan informan terhadap penyampaian materi pelajaran oleh 
guru. 

Kelelahan yang meningkat setelah penerapan PS5H juga berakibat pada meningkatnya prokrastinasi 
informan. Prokrastinasi yang meningkat menyebabkan kekurangan penguasaan materi pelajaran 
matematika. Kurangnya penguasaan materi pelajaran matematika menyebabkan informan kesulitan 
menyelesaikan soal-soal matematika. Kesulitan menyelesaikan soal-soal matematika berdampak pada 
kecemasan matematika (math anxiety) dan kurang optimalnya pencapaian hasil belajar informan. 

4. Informan 4 

Permasalahan yang teridentifikasi sebagai dampak oleh penerapan PS5H yang dihadapi atau dialami 
oleh informan 4 adalah lama belajar yang bertambah, manajemen waktu yang sulit, dan prokrastinasi yang 
meningkat. Lama belajar di sekolah yang bertambah setelah penerapan PS5H menyebabkan informan 
mengalami kelelahan yang meningkat dan kejenuhan saat mengikuti pembelajaran. Sedangkan manajemen 
waktu yang sulit karena kelelahan dan padatnya jadwal menyebabkan informan kekurangan waktu tidur 
sehingga sering mengantuk saat pembelajaran. Kelelahan yang meningkat dan padatnya jadwal juga 
menyebabkan prokrastinasi meningkat yang berdampak pada kekurangan belajar matematika. Kekurangan 
belajar matematika menyebabkan kecemasan informan meningkat saat menghadapi ulangan atau ujian 
matematika. Kondisi lingkungan belajar yang kompetitif dalam hal prestasi menyebabkan penguatan 
kecemasan yang dialami informan.   

5. Informan 5 

Permasalahan yang teridentifikasi sebagai dampak penerapan PS5H yang dihadapi atau dialami oleh 
informan 5 adalah lama belajar di sekolah yang bertambah, prokrastinasi yang meningkat, dan manajemen 
waktu yang sulit. Lama belajar di sekolah yang bertambah setelah PS5H menyebabkan kejenuhan belajar 
informan meningkat saat mengikuti pembelajaran di kelas. Kejenuhan belajar tersebut menurunkan 
semangat informan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. 
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Lama belajar di sekolah yang bertambah juga menyebabkan kelelahan fisik dan pikiran yang meningkat 
yang mengakibatkan informan kekurangan  waktu istirahat dan tidur. Kelelahan yang meningkat ditambah 
dengan jadwal harian yang padat menyebabkan informan mengalami kesulitan membagi waktu yang 
berdampak pada prokrastinasi yang berakibat pada kekurangan belajar matematika. Kekurangan belajar 
matematika mengakibatkan kurangnya penguasaan materi yang berdampak pada kecemasan saat 
mengerjakan soal-soal ulangan atau ujian matematika.   

Kelelahan fisik dan pikiran yang meningkat juga berdampak pada penurunan kesehatan informan 
sehingga mudah jatuh sakit. Permasalahan kesehatan yang dihadapi informan menyebabkan terganggunya 
proses belajar informan di kelas baik karena kondisi badan yang tidak optimal maupun seringnya tidak 
masuk sekolah.  

Permasalahan berupa manajemen waktu yang sulit menyebabkan kebutuhan tidur informan tidak 
tercukupi dengan baik sehingga membuat informan mengantuk saat mengikuti pembelajaran matematika. 
Sulitnya manajemen waktu juga menyebabkan prokrastinasi yang meningkat yang berdampak pada 
kekurangan waktu belajar matematika. Kekurangan waktu belajar matematika berdampak pada kurangnya 
penguasaan materi matematika informan. Kurangnya penguasaan materi menyebabkan informan kesulitan 
menyelesaikan soal-soal matematika. Kesulitan menyelesaikan soal-soal matematika berdampak pada 
kecemasan matematika (math anxiety) dan kurang optimalnya pencapaian hasil belajar informan. 
Sedangkan lingkungan belajar yang kompetitif dalam hal prestasi menambah kecemasan matematika 
informan tersebut. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data penelitian, penerapan PS5H menyebabkan munculnya 
berbagai permasalahan bagi para siswa. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan yaitu lama belajar di 
sekolah, prokrastinasi, banyaknya tugas yang harus diselesaikan, dan manajemen waktu yang sulit. 

Lama belajar di sekolah yang bertambah setelah PS5H merupakan permasalahan yang dihadapi oleh 3 

(tiga) informan. Permasalahan lama belajar tersebut menyebabkan kejenuhan belajar dan kelelahan yang 

meningkat. Kejenuhan belajar siswa saat pembelajaran menyebabkan berkurangnya semangat belajar 

siswa. Sedangkan kelelahan yang meningkat menyebabkan siswa menjadi lebih mudah sakit. Siswa yang 

mengikuti pembelajaran dalam kondisi sakit mengalami kesulitan berkonsentrasi, menurunnya keseriusan 

dan perhatian, serta menurunnya motivasi atau semangat belajar, yang merupakan indikasi dari 

berkurangnya efektivitas perilaku belajar siswa.   

Kelelahan yang meningkat setelah PS5H ditambah dengan manajemen waktu yang sulit berakibat pada 

meningkatnya prokrastinasi (penundaan belajar) saat di rumah, termasuk untuk belajar matematika. 

Prokrastinasi yang meningkat merupakan permasalahan yang dihadapi oleh kelima informan. 

Permasalahan tersebut menyebabkan kurangnya pengulangan materi pelajaran matematika yang 

berdampak pada kurangnya penguasaan terhadap materi pelajaran matematika. Kurangnya penguasaan 

terhadap materi pelajaran matematika berdampak pada perasaan gugup dan takut saat menghadapi atau 

mengerjakan soal matematika, yang merupakan indikasi seseorang mengalami kecemasan matematika 

(math anxiety).  

Permasalahan manajemen waktu yang sulit juga merupakan dampak penerapan PS5H. Terdapat 3 (tiga) 

informan yang mengalaminya. Tiga informan tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjadi 

aktivis di sekolah dan memiliki banyak kegiatan harian. Sulitnya manajemen waktu dan banyaknya 

kegiatan harian setelah PS5H menyebabkan kekurangan waktu untuk tidur di malam hari yang 

mengakibatkan siswa mengantuk saat mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Kondisi siswa yang 

mengantuk menyebabkan berkurangnya motivasi atau semangat belajar, keseriusan, perhatian, pencatatan, 

pertanyaan, atau sikap belajar positif siswa yang merupakan indikasi kurangnya efektivitas perilaku siswa 

saat pembelajaran matematika.         

Permasalahan yang juga merupakan dampak penerapan PS5H adalah banyaknya tugas yang harus 

diselesaikan yang mengalami penumpukan. Permasalahan tersebut dihadapi oleh 1 (satu) informan. 

Penumpukan tugas disebabkan oleh prokrastinasi yang meningkat dan manajemen waktu yang sulit yang 

berdampak pada kekurangan waktu tidur. Jadi, berbagai permasalahan sebagai dampak penerapan PS5H 

dapat saling terkait dan berhubungan atau  justru saling menguatkan pengaruh. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penerapan PS5H menyebabkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi siswa yaitu lama belajar 
yang bertambah, prokrastinasi, manajemen waktu yang sulit, dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. 
Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan berkurangnya efektivitas perilaku belajar matematika siswa. 
Indikasi berkurangnya efektivitas perilaku belajar matematika siswa yaitu berkurangnya motivasi atau 
semangat belajar, keseriusan, perhatian, pencatatan, pertanyaan, atau sikap belajar positif siswa. 

Berbagai permasalahan sebagai dampak penerapan PS5H tersebut juga menyebabkan munculnya 
kecemasan matematika (math anxiety). Math anxiety mengakibatkan terganggunya proses manipulasi 
angka-angka dan penyelesaian masalah matematika.   

B. Saran 

Analisis dalam penelitian ini sebenarnya masih dapat dilakukan secara lebih mendalam lagi dengan 
menggali informasi lebih dalam dari para informan. Akan sangat bermanfaat jika penelitian ini dapat 
dilanjutkan dan dilakukan secara lebih maksimal.  

Bagi para pembaca yang akan memanfaatkan penelitian ini, diharapkan untuk memerhatikan bahwa 
subjek penelitian ini merupakan siswa yang terindikasi memiliki stres akademik yang tinggi. Oleh karena 
itu, diharapkan tidak akan ada kesalahan interpretasi atas hasil penelitian ini. 
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