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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah peneliti 

lakukan tentang gambaran proses pengasuhan anak dan dinamika pengasuhan ibu 

yang berstatus mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, telah ditemukan gambaran 

proses pengasuhan anak dan dinamika pengasuhan ibu setiap subjek berbeda-beda. 

Hal tersebut dilatar belakangi oleh kualitas hubungan orang tua (ayah dan ibu) 

yakni motivasi dari suami dalam hal pengasuhan ataupun perkuliahan, kepribadian 

ibu yakni perasaan, perilaku ibu kepada anak, pendidikan maupun  pengetahuan 

dan pemahaman subjek mengenai proses pengasuhan anak serta tidak lepas pula 

pengalaman yang diterima ibu dari orang tua sebelumnya mengenai pengasuhan 

anak.  

Hal tersebut yang membuat ketiga subjek mampu menjalani dua peran 

sekaligus. Walaupun tambahan peran yang dijalani ketiga subjek tidak terlalu 

merasakan tekanan batin karena dukungan penuh dan kesiapan diri dari awal untuk 

menjalani pernikahan dan memiliki anak pada saat berstatus mahasiswi itu pula 

yang membuat mereka tetap kuat bertahan untuk melanjutkan perkuliahan 

walaupun sudah menjadi ibu. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan dan sebagai sumbangan 

pemikiran, berikut disampaikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan, 

yaitu:  

1. Untuk subjek penelitian agar memperkuat dukungan dari orang-orang 

terdekat,yakni keluarga dan suami untuk tetap memberikan dukungan 

secara penuh dalam penyelesaian studi. Selain itu subjek juga harus 

memiliki target-target tertentu terkait masa studi sehingga tidak terlalu 

lama dalam menyelesaikan studi tersebut. 

2. Untuk pasangan yang ingin menikah di masa studi, khususnya masa awal 

studi dapat mempertimbangkan resiko yang akan mereka hadapi ketika 

akan memilih menjalankan dua peran baik itu dari segi pengaturan tugas 

ataupun tanggung jawab dan pengaturan waktu agar dapat seimbang 

menjalankan dua peran tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai faktor-faktor terkait 

yang mempengaruhi pengasuhan pada ibu yang memiliki peran ganda.
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