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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah 

kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah adapun kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa mahasiswa yang bekerja pada saat proses kuliah 

di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari adalah berjumlah 56 

orang, dengan bidang pekerjaan formal dan nonformal. Mahasiswa yang bekerja 

disektor formal misalnya bekerja di bidang jurnalis, sedangkan pada sektor 

nonformal yaitu pada bidang ojek online (Grab), wirausaha (menjual online, 

membuka kedai), karyawan (pelayan rumah makan, pelayan hotel, pegawai toko),  

guru (TPQ), Marbot dan MLM (Multi Level Marketing). Jumlah mahasiswi 

(perempuan) yang bekerja lebih banyak dibandingkan mahasiswa (laki-laki). 

Secara umum tingkat kehadiran dan penyelesaian tugas menjadi prioritas utama 

bagi para mahasiswa 

5.1.2 Hasil penelitian regulasi diri mahasiswa yang bekerja pada Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari dapat disimpulkan bahwa tingkat 

regulasi diri mahasiswa yang bekerja pada saat proses kuliah sambil kerja secara 

umum cukup baik yaitu mahasiswa yang bekerja dapat meregulasi metakognitif, 

baik itu dalam bentuk perencanaan dan ketika mahasiswa mampu untuk 

memikirkan kembali tugas yang telah diberikan. Selain itu mahasiswa yang kuliah 
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dan bekerja dapat mengobservasi diri serta menilai diri terhadap perilaku yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang dapat menunjang pencapaian tujuan. Sedangkam 

pada perilaku mahasiswa yang bekerja tersebut akan memberikan penghargaan 

kepada diri mahasiswa yang bekerja tersebut ketika telah menyelesaikan 

pekerjaan dan mengatur diri agar pencapaian tujuan dapat tercapai. 

5.1.3 Hasil penelitian pada faktor yang mempengaruhi regulasi diri mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari yang bekerja terbagi atas 2 

faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun faktor yang 

menghambat yaitu mahasiswa yang bekerja tersebut kesulitan dalam kehadiran di 

kelas dan pada penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu. Adapun pada faktor 

yang mendukung kinerja mahasiswa yang bekerja yaitu pada dukungan orang tua, 

mempunyai target, serta pengalaman kerja. 

5.2 Rekomendasi  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

memberikan saran dan masukan sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Kampus IAIN Kendari dan Fakultas 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan berkenaan dengan  

mahasiswa bekerja, diharapkan kepada pihak kampus dan fakultas agar 

terdapat bimbingan tentang keterampilan dalam regulasi diri agar para 

mahasiswa yang bekerja tersebut dapat meminimalisir setiap kendala dalam 

menjalani proses kuliah sambil kerja tersebut. 

Selain itu pihak Kampus dan Fakultas diharapkan untuk mengadakan 

bimbingan karir terhadap para mahasiswa yang sedang melakukan proses 
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perkuliaan sehingga para mahasiswa yang sedang dalam tahap mencari minat 

yang cocok dengan diri individu akan lebih mudah dalam menata karir setelah 

lulus di perguruan tinggi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis berkenaan 

dengan regulasi diri di harapkan untuk lebih banyak lagi mengkaji aspek-

aspek dalam regulasi diri agar lebih baik dan lebih akurat dalam menjelaskan 

aspek-aspek regulasi diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


