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BAB V 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

4.1.1 Mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha yang memiliki 

regulasi diri dengan kategori tinggi sebanyak 40%, kategori sedang 

sebanyak 52.5 %, kategori kurang, sebanyak 7.5 % dan kategori rendah 

tak dijumpai. Jadi subjek dalam penelitian ini sebagian besar memiliki 

regulasi diri dengan kategori cukup baik dengan persentase mencapai 

52,5%. 

4.1.2 Mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha yang memiliki 

coping stress dengan kategori tinggi sebanyak 17,5%, kategori sedang 

sebanyak 77,5 %, kategori kurang sebanyak 5 %, dan kategori rendah tak 

dijumpai. Jadi subjek dalam penelitian ini sebagian besar mahasiswi 

multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha memiliki coping stress 

dengan kategori cukup baik dengan persentase mencapai 77,5 %. 

4.1.3 Terdapat hubungan positif yang signifikan antara regulasi diri dengan 

coping stress pada mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad 

Raha Kabupaten Muna. Hal ini ditandai dengan nilai sig untuk devilition 

from linearity sebesar 0,691 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan 

demikian, semakin tinggi regulasi diri pada mahasiswi multi peran di 

STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten Muna maka semakin tinggi 
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pula coping stress-nya. Sebaliknya, semakin rendah regulasi diri 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten 

Muna maka semakin rendah pula coping stress-nya. 

4.1.4 Aspek regulasi diri mahsiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad 

Raha, terdiri atas aspek metakognisi yaitu kemampuan individu dalam 

menata peristiwa yang akan dilakukan, dengan menggunakan 

kemampuan dirinya tanpa melibatkan orang lain dan adanya aspek 

religiusitas yaitu meyakini adanya kehadiran Allah dalam proses 

penjagaan. 

4.1.5 Aspek coping stress mahasiswi multi peran STAI Syarif Muhammad 

Raha Kabupaten Muna yaitu aspek Emosional focused Coping terdiri atas 

mendapatkan dukungan dari suami, teman, dan anak berupa motivasi 

(seeking social support), mengeluarkan upaya kognitif untuk melepaskan 

diri dari masalah atau membuat sebuah harapan positif (distancing), 

melakukan tindakan dengan tidak menghindar dari masalah (escape 

avaidance),mengatur perasaan diri sendiri (self control),menerima untuk 

menjalankan masalah yang dijalani (accepting responsibility), serta 

membuat situasi positif dari situasi dalam masa perkembangan 

kepribadian (positive reappraisal). Aspek emosional focused Coping 

lebih dominan dibandingkan dengan aspek problem focused coping yang 

terdiri atas mencoba memperoleh informasi dari orang lain seperti 

ustazah, tokoh agama, tokoh adat serta mencari informasi tambahan 

melalui internet, membaca buku, serta membaca Al-Qur’an (seeking 
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suport),dan menganalisis masalah dari setiap situasi yang menimbulkan 

masalah (planful problem-soving). 

4.1.6 Faktor yang menghambat regulasi diri dan coping stress yaitu adanya 

hambatan dalam diri individu seperti pengetahuan. Hambatan di rumah 

yaitu kurangnya kesadaran suami dalam membantu menyelesaikan 

pekerjaan rumah. Hambatan di tempat kerja yaitu adanya beban profesi 

yang dijalani, kesulitan dalam mengatur jadwal. Sedangkan hambatan di 

kampus yaitu adanya tuntutan pekerjaan, kesulitan mengatur waktu, jarak 

antara kampus dan tempat tinggal jauh, kurangnya keterampilan 

berbahasa inggris dan mengoperasikan komputer, kesulitan dalam 

mengerjakan tugas-tugas kampus, dan merasakan kelelahan sehingga 

kesehatan terganggu. 

4.1.7 Regulasi diri dan coping stress mahasiswi multi peran di STAI Syarif 

Muhammad Raha cukup baik, hal ini dilatar belakangi adanya 

pengalaman informan, sehingga dengan pengetahuan mengenai regulasi 

diri dan coping stress sebelumnya, informan bisa cepat beradaptasi 

dengan tuntunan dan tantangan baru. Hal ini berbending lurus dengan 

pencapaian mahasiswi pada angkatan 2016 yang telah melakukan Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) dan informan telah sampai pada tahap 

penyelesesaian skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan maka ada beberapa 

pandangan yang dapat dijadikan saran bagi mahasiswi multi peran di STAI Syarif 

Muhammad Raha Kabupaten Muna yaitu : 
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4.2.1 Bagi mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha.  

Regulasi diri dan coping stress pada mahasiswi multi peran di STAI Syarif 

Muhammad Raha Kabupaten Muna umumnya pada penelitian ini berada pada 

kategori cukup baik. Hasil penelitian menunjukan regulasi diri dan coping 

stress memiliki hubungan yaitu semakin tinggi regulasi diri individu maka 

semakin tinggi pula coping stress-nya, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

regulasi diri individu semakin rendah pula coping stress-nya. Berdasarkan hal 

tersebut, disarankan kepada mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad 

Raha Kabupaten Muna untuk meningkatkan regulasi diri misalnya dengan 

mengikuti pelatihan atau kegiatan yang dapat meningkatkan regulasi diri serta 

lebih menambah wawasan mengenai regulasi diri dan coping stress dengan 

mencari di internet membaca buku, dan bertanya pada orang yang memiliki 

banyak pengetahuan. 

4.2.2 Bagi dosen atau pimpinan STAI Syarif Muhammad Raha 

Kabupaten Muna. 

Melihat tingginya tingkat mahasiswi yang bekerja dan telah menikah di 

STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten Muna setiap tahunnya terus 

mengalami peningkatan, pihak dosen atau pimpinan kampus seharusnya 

melakukan seminar atau pelatihan kepada mahasiswi tentang regulasi diri dan 

coping stress agar mahasiswi memiliki tambahan pengetahuan dalam mengatur 

dirinya untuk menentukan tujuannya kedepan. 
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4.2.3 Bagi Pemerintah Setempat. 

Melihat banyaknya perempuan saat ini memilih untuk bekerja diluar 

rumah maka pemerintah perlu mengadakan sarana untuk memfasilitasi 

perempuan yang masih memiliki anak balita dengan membuat pelayanan 

Tempat Penitipan Anak (Day Care) anak serta ruang laktasi bagi ibu menyusui. 

Selain itu, pemerintah perlu memberi dukungan yang nyata terhadap 

perempuan yang mempunyai banyak peran. 

4.2.4 Bagi peneliti berikutnya. 

Penelitian mengenai regulasi diri dan coping stress pada mahasiswi multi 

peran di STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten Muna sudah dilakukan dan 

terbukti memiliki hubungan dengan melihat aspek-aspek regulasi diri dan 

coping stress serta mengaitkan dengan hambatan regulasi diri dan coping stress 

pada mahasiswi multi peran. Untuk itu pada peneliti selanjutnya juga dapat 

melakukan penelitian tentang regulasi diri dengan melihat tantangan untuk bisa 

meregulasi diri dengan baik dilihat dari prespektif peran gender yang dimiliki 

para perempuan yang berperan ganda dan multi peran.  

Bagi program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) membekali 

mahasiswa dengan pengetahuan tentang regulasi diri dan coping stress 

sehingga bisa membantu perempuan khusunya mahasiswi yang berperan 

ganda. 

 

 

 

 


