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BAB  V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya hubungan positif dukungan sosial peer group dengan kepatuhan

terhadap norma sosial pada mahasiswa. Artinya semakin tinggi dukungan sosial

peer group yang dimiliki mahasiswa maka akan meningkatkan kepatuhan

mahasiswa terhadap norma sosial.

2. Adanya hubungan positif kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial

pada mahasiswa. Artinya semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki mahasiswa

maka akan meningkatkan kepatuhan mahasiswa terhadap norma sosial.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan dukungan sosial peer group

dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap norma sosial pada mahasiswa yang

berdomisili di RW.14 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota

Pekanbaru.

B. Saran

1. Bagi Universitas / Fakultas

Diharapkan perannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keagamaan yang

tujuannya akan mendekatkan mahasiswa dengan agama dan menjauhkan dari

perbuatan-perbuatan yang tidak baik terutamanya perbuatan atau tingkahlaku

yang melanggar peraturan atau norma sosial yang ada. Pihak universitas mampu

mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol diri dalam
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setiap diri mahasiswa, meningkatkan kekompakan yang tinggi sesama teman

dan menumbuhkan sikap patuh pada setiap peraturan yang ada.

2. Bagi Aparat Kewargaan

Kepada aparat kewargaan diharapkan lebih memperhatikan setiap warganya

terutama yang tinggal bersama teman-teman sebayanya dalam satu rumah (kos),

menegakkan norma sosial dengan cara memberikan peraturan dan sanksi tentang

pemisahan antara kosan laki-laki dan perempuan. Aparat lebih tegas dalam

mengatur jam berkunjung ke kosan mahasiswa, mengikut sertakan mahasiswa

dan mahasiswi dalam setiap kegiatan masyarakat agar tercipta hubungan yang

baik antara warga dan mahasiswa.

Aparat diharapkan dapat membuat peraturan tertulis agar setiap mahasiswa dan

mahasiswi tetap berada dalam jalur perilaku yang sesuai denga norma dan

aturan yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Aparat diharapkan mampu

menghidupkan kegiatan sosial di masyarakat yang melibatkan mahasiswa

dengan kegiatan keagamaan secara bersama-sama seperti mengisi acara

pengajian, wirit dan acara peringatan hari besar Islam.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan lebih memperhatikan peraturan atau norma sosial di

lingkungan tempat tinggalnya, lebih ramah kepada warga dan ikut dalam

kegiatan kemasyarakatan, berpakaian dan berperilaku yang lebih sopan yang

tentunya akan menggambarkan generasi penerus bangsa yang berpendidikan,

bermoral dan berintelek.
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Sebagai mahasiswa harus dapat mejadi cerminan contoh yang patuh pada

peraturan dan norma sosial yang ada. Melapor ke RT atau aparat setempat jika

menjadi warga baru, tidak berpacaran yang mengakibatkan anggapan negatif

dari masyarakat. Mahasiswa diharapkan lebih memperhatikan waktu jam

berkunjung ke kosan dan mampu meningkatkan dukungan sosial ke sesama

teman dan meningkatkan kontrol diri ketika berperilaku.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar dapat lebih mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan

terhadap norma sosial dengan memperluas lokasi penelitian dan menambah

variabel atau faktor-faktor lain yang berhubungan. Lebih melakukan pendekatan

yang baik sehingga subyek dapat bekerja sama dalam penelitian, menambahkan

metode kualitatif sehingga hasil penelitian lebih mendalam.


