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BAB  V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berangkat dari data yang  telah dianalisis pada bab terdahulu. Maka, hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kondisi sosioemosional mahasiswa indekos terhadap subjek penelitian yang 

berada di Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang belum mencapai 

kematangan sosioemosional pada masa remaja akhir, yang dimana dari ketiga 

subjek tersebut belum  mencapai kematangan pada perilaku pesimis, introvert, 

mudah tersinggung, kontrol emosi dari orang tua, keewa, dan kaku dalam 

bergaul.  

2. Selain faktor keadaan  Indekos yang sederhana, tata ruangan yang kurang 

teratur, keadaan  Indekos yang kotor, atap kosan  yang  pendek dan  bocor. 

Faktor keluarga (keutuhan keluarga, pola perilaku orang tua, status anak), 

teman sebaya dan lingkungan juga  menjadi  faktor yang dapat  mempengaruhi 

proses mencapai kematangan sosioemosional pada masa remaja.  

3. Pendekatan Bimbingan Islam terhadap pengembangan sosioemosional 

mahasiswa (studi pada mahasiswa di Indekos  Kel. Pahlawan Kec. Kemuning 

Kota Palembang) sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara 

di lapangan dengan  mereka, bahwasannya kita selaku manusia harus 

mengetahui, memahami, dan mengenal keadaan diri masing-masing dengan 
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hakikatnya atau  memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan 

tertentu dapat terjadi pada diri seseorang tidak mengenal atau menyadari 

keadaan dirinya yang sebenarnya. Kemudian membantu menerima keadaan 

dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta 

kelemahannya sebagai sesuatu yang telah memang ditetapkan oleh Allah SWT. 

B. SARAN   

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil penelitian, maka penulis memberikan 

beberapa saran-saran sebagai sumbangsi pemikiran, diantaranya: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada mahasiswa Indekos agar dapat 

memilih dengan bijaksana serta  hasil diskusi bersama dengan teman kosan 

dalam memilih kriteria Indekos yang diinginkan sesuai dengan keinginan hati, 

jangan sampai karena tanpa adanya komunikasi bersama teman ngekos dapat 

berdampak terhadap pada keharmonisan sesama teman ngekos, kemudan 

diharapkan pula supaya mahasiswa pada umumnya dapat memanfaatkan 

waktunya dengan aktivitas yang bermanfaat supaya dapat meningkatkan 

perilaku  keagamaannya yang sesuai dengan syariat Islam yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

2. Kepada para pemilik Indekos yang berada di Kel. Pahlwan Kec. Kemuning 

Kota Palembang agar lebih memperhatikan fasilitas pendukung Indekos. Baik 

dari sisi Kebersihan, kenyamanan, keindahan dan sebagainya 
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3. Kepada para Pemerintah yang ada di Kelurahan Pahlawan agar dapat 

memperhatikan masyarakatnya terutama bagi para mahasiswa yang tinggal di 

Indekos, seperti mengadakan penyuluhan tentang berbagai pengetahuan 

sehingga bisa menambah  wawasan mereka dan mengisi waktu luang agar lebih 

bermanfaat. 

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pendekatan Bimbingan Islam  sehingga dapat  mengoptimalkan 

Bimbingan Islam  sebagai salah satu pendekatan dalam membantu mencapai 

proses kematangan sosioemosional pada masa remaja akhir.  

 

 


