
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dalam 

penelitian : 

1) Konsep diri mahasiswi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah 

IAIN Kendari berada pada tingkat sedang dengan presentase sebesar 

62,20% yang berjumlah 56 mahasiswi berarti bahwa ada mahasiswi 

yang mendekati konsep diri positif  dan ada mahasiswi yang 

mendekati konsep diri negatif, hal tersebut terjadi karena beberapa 

alasan, pertama ; adanya peralihan pembentukan konsep diri negatif 

ke konsep diri positif atau sebaliknya, bahkan statis yang disebabkan 

oleh teman sekamar dan kondisi Ma’had, kedua ; pembentukan 

konsep diri primernya mempengaruhi pembentukan konsep diri 

sekundernya dan ketiga ; pengalaman yang diperoleh di Ma’had tidak 

sebanding waktunya dengan pengalaman sebelum bermukim di 

Ma’had. 

2) Komunikasi interpersonal berada pada tingkat kategori sedang dengan 

presentase sebesar 74,50% yang berjumlah 67 mahasiswi yang berarti 

bahwa ada mahasiswi yang mendekati komunikasi interpersonal yang 

baik dan ada mahasiswi yang mendekati komunikasi interpersonal 

yang kurang baik, hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, pertama 

; responden mengalami hambatan distorsi kognitif dalam melakukan  
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3) komunikasi interpersonal disebabkan oleh penentuan teman sekamar 

secara acak, kedua ; adanya peralihan pembentukan komunikasi 

interpersonal menjadi baik, buruk bahkan statis atau tidak terbentuk 

sama sekali, dan ketiga ; keharusan untuk berkomunikasi untuk 

menciptakan hubungan yang lebih baik sehingga akan nyaman 

bermukim di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

4) Penyesuaian diri berada pada kategori sedang dengan presentase 

sebesar 73,40% yang berjumlah 66 mahasiswi yang berarti bahwa ada 

mahasiswi yang mendekati penyesuaian diri secara positif dan ada 

mahasiswi yang mendekati penyesuaian diri secara negatif, hal 

tersebut terjadi karena beberapa alasan, pertama ; keadaan-keadaan 

psikologis yang dialami oleh responden berbeda-beda serta perbedaan 

dalam nilai-nilai dan budaya yang dianut, kedua ; adanya peralihan 

pembentukan penyesuaian diri menjadi lebih positif atau negative 

bahkan statis, dan ketiga ; adanya gap yang dibentuk dalam diri 

responden, gap tersebut antara responden dan lingkungan Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Kendari. 

5) Terdapat pengaruh yang signifikan Konsep Diri dan Komunikasi 

Interpersonal terhadap Penyesuaian Diri pada Mahasiswi angakatan 

tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari sebesar 41,9% dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000, dengan bobot sumbangan variabel 

konsep diri (X1) terhadap penyesuaian diri (Y) sebesar 14,4% dan 

variabel komunikasi interpersonal (X2) terhadap penyesuaian diri (Y) 

sebesar 27,5%. Komunikasi interpersonal memiliki bobot lebih besar 
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karena konsep diri terbentuk berdasarkan pengalaman menyehatkan 

atau pengalaman traumatic, adanya keharusan untuk melakukan 

komunikasi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan 

kebutuhan penyesuaian diri, serta besarnya kontribusi kecemasan 

komunikasi terhadap penyesuaian diri. Sedangkan sisanya 58,1% 

dipengaruhi oleh variable lain seperti aspek fisiologis, kepribadian, 

intelegensi, keadaan lingkungan yang dihadapi, dan nilai religiusitas 

dan budaya.  

6) a) Dinamika konsep diri mahasiswi angakatan tahun 2018 di Ma’had 

Al-Jami’ah IAIN Kendari bahwa terjadi perubahan konsep diri yang 

dapat menjadi positif jika dalam seseorang terdapat pengalaman yang 

positif.  

b) Dinamika komunikasi interpersonal mahasiswi angakatan tahun 

2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari terlihat dari keadaan 

psikologis yang ditimbulkan dalam komunikasi, untuk melihat 

keadaan psikologis dari komunikasi interpersonal dijabarkan dalan 

lima hal yaitu keterbukaan, empati, sikap suportif, sikap positif dan 

social interest.  

c) Dinamika penyesuaian diri mahasiswi angakatan tahun 2018 di 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari dapat diukur dari respon-respon 

mental yang ditunjukkan dalam menyesuaikan diri oleh karena itu 

dalam dinamikanya diperlukan copying strategy, yaitu pencapaian 

kondisi yang beradaptasi seperti cara individu dalam melakukan 

penyelesaian masalah, mengatasi segala perubahan yang terjadi dan 
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mampu mengatasi situasi mengancam yang akan dihadapinya baik 

secara kognitif maupun perilaku.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada pengalaman yang dialami oleh peneliti dalam proses 

penelitian ini, maka ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat dijadikan 

sebagai perhatian bagi peneliti-peneliti yang akan datang guna menyempurnakan 

penelitiannya sebab dalam penelitian ini juga memiliki banyak kekurangan yang 

tentunya perlu perbaikan dalam penelitian-penelitian kedepan. Beberapa 

keterbatasan tersebut adalah : 

1) Jumlah responden yang hanya 90 mahasiswi tentu sangat kurang walaupun 

memenuhi kriteria dengan minimal 50 responden sedangkan dalam 

penelitian regresi yang baik adalah jumlah responden yang banyak. 

2) Penyebaran angket yang terhambat dan pengembalian angket yang sangat 

lama dikarenakan Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan 

mahasiswi di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari dipulangkan ke kampung 

halaman masing-masing sehingga responden mengalami kesulitan jaringan. 

3) Sebagian pemerolehan data melalui Daring (Dalam Jaringan) sehingga 

kurang memadainya pengobservasian yang dapat dilakukan peneliti di 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan penelitian 

yang telah dipaparkan maka ada beberapa saran yang diajukan sebagai berikut : 

1) Saran kepada Mahasiswi di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 



 

135 

 

a) Diharapkan senantiasa membangun hubungan yang baik terhadap 

segala kesulitan selama bertempat tinggal di Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Kendari. 

b) Diharapkan mampu memperbaiki konsep diri, komunikasi interpersonal 

dan penyesuaian diri agar terdapat harmonisasi dengan lingkungan 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

c) Diharapkan mampu membangun kepercayaan sesama teman sekamar 

dan memelihara kepercayaan tersebut agar Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Kendari terus menjadi tempat ternyaman. 

2) Saran kepada Pimpinan dan Pembina Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

a) Diharapkan dapat meningkatkan mutu dalam pemerhatian konsen 

keilmuan yang akan dijalani oleh seluruh mahasiswi di Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Kendari. 

b) Diharapkan dapat mengembangkan kehumasan Ma’had AL-Jami’ah 

IAIN Kendari agar pemerolehan sejarahnya lebih terpercaya jika telah 

dibuat dalam bentuk brosur. 

c) Diharapkan pengelolahan sosial media agar segala kegiatan di Ma’had 

dapat terlihat dan diikuti oleh mahasiswi dan mahasiswa lainnya di IAIN 

Kendari. 

d) Diharapkan memperhatikan psikologis dengan cara mengadakan deep 

talk atau konseling kepada seluruh mahasiswi Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Kendari agar manfaat dari segala tuntutan yang dibebankan kepada 

mahasiswi mampu dijalani dengan baik. 

3) Saran kepada peneliti selanjutnya 
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a) Pengambilan sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian yang 

diperoleh lebih akurat. 

b) Adanya penelitian lanjutan terkait penelitian ini agar dapat dinilai setiap 

perubahan yang terjadi di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari dari waktu 

ke waktu. 

d) Adanya penambahan variabel lain yang memungkinkan untuk 

melengkapi penelitian ini. 

  


