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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, dapat di tarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar mahasiswa belum/ tidak mengetahui/ tidak memahami isi 

tata tertib ataupun etika pergaulan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. 

Hal tersebut karena materi/ isi etika pergaulan tidak tersosialisasikan 

secara merata dikalangan mahasiswa serta di dalam buku pedoman 

akademik mahasiswa tidak tertulis secara jelas isi pembahasan etika 

pergaulan. 

2. Sebagian mahasiswa belum menerapkan etika pergaulan sesuai dengan 

tata tertib mahasiswa UIN Antasari. Hal tersebut disebabkan sebagian 

mahasiswa tidak menegetahui apa saja etika pergaulan mahasiswa. 

3. Faktor-faktor pendukung di antaranya; 

a. Latar belakang mahasiswa yang berpendidikan madrasah aliyah dan 

pesantren. 

b. Pergaulan dengan teman yang baik. 

c. Selalu bersikap baik dan menjaga kehormatan diri dalam pergaulan 

sehari-hari. 

d. Mentaati tata tertib mahasiswa yang berlaku di kampus. 
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4. Faktor-faktor penghambat di antaranya; 

a. Salah memilih teman dalam bergaul. 

b. Penggunan gadget/ smartphone yang berlebihan sehingga 

memunculkan sikap tidak peduli dengan teman. 

c. Kurangnya pengetahuan akan ilmu tentang nilai-nilai moral, agama 

dan etika pergaulan. 

4. Etika pergaulan itu sebenarnya sangat banyak pembagiannya atau 

macam-macamnya, di antaranya yang harus dilaksanakan adalah sebagai 

berikut; a) Mengatakan maaf jika melakukan kesalahan. b) Saling 

memberikan nasihat. c) Tidak berprasangka buruk. d) Saling memahami 

perbedaan. e) Saling menghormati dan menghargai. f) Berpenampilan 

baik dihadapan umum. g) Menerima pemberian orang dengan tangan 

kanan. h) Mengucapkan terima kasih atas pertolongan/kebaikan orang 

lain. 

5. Berdasarkan data yang ada di bab IV dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kebanyakan para mahasiswa tahu dari buku pedoman yang telah 

dibagikan tetapi tidak membaca isi dari buku pedoman tersebut. Sehingga 

masih sering ditemukan pelanggaran yang terjadi di kampus. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka diharapkan; 

1. Bagi civitas akademika khususnya dosen diharapkan lebih sering 

menyisipkan tentang penjelasan etika pergaulan kepada para mahasiswa/i 

dan perlunya mentaati tata tertib yang berlaku di kampus. 

2. Bagi para mahasiswa dan mahasiswi diharapkan agar dapat 

meningkatkan sikap kepribadian kearah yang lebih baik. Serta lebih 

berhati-hati dalam memilih teman dalam bergaul sehari-hari. 

3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini untuk melakukan penelitian lain selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan etika pergaulan. 




