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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Resiliensi 

Mahasiswa Yang Kuliah Sambil Bekerja (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa 

Jurusan BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin) 

maka dapat diimpulkan bahwa reliensi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja 

jurusan BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki resiliensi yang tinggi, 

hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya ciri-ciri mahasiswa bekerja yang 

relisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi mahasiswa yang kuliah 

sambil bekerja Jurusan BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kebanyakan 

dikarenakan faktor resiko yaiu dari faktor ekonomi, dan dari segi faktor 

protektif adalah dukungan dari keluarga dan kemampuan yang dimiliki oleh 

mereka yang kuliah sambil bekerja. 

Dan hasil penelitian dari sumber-sumber mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja jurusan BKPI yaitu mereka memiliki orang-orang yang dapat 

memberikan dukungan dalam kehidupan mereka, yaitu orang tua, keluarga, dan 

teman-teman terdekat. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bisa 

dipercaya oleh responden. Bentuk ungkapan cinta dan kasih sayang yang 

diberikan adalah berupa perhatian, support, saran dan nasehat. Mereka juga 

sebagian memiliki aturan-aturan yang diberikan dari orang tua mereka yang 

dimaksudkan agar mereka mengetahui perilaku yang baik yang seharunya 

mereka lakukan agar terhindar dari berbagai macam masalah.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun saran 

tersebut ditujukan kepada: 
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1. Bagi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin  

Bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin diharapkan agar lebih 

meningkatkan resiliensi pada diri mereka, karena resiliensi yang ada 

pada diri sangatlah penting karena akan lebih membantu menjalankan 

tugas dan tanggung jawab yang lebih baik, memiliki kesadaran diri dan 

sosial dan sangat berepngaruh terhadap keberhasilan yang ingin dicapai. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selajutnya diharapka untuk memperluas lagi 

pemilihan responden yang kuliah sambil bekerja di UIN Antasari 

Banjarmasin. Peneliti kurng mampu untuk lebih dalam menggali 

kondisi kehidupan keluarga karena situasi sekarang ini adanya Covid-

19 hingga terbatasnya penelitian. Diharapkan agar peneliti selanjutn


