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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat

ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial

dengan SWB pada mahasiswa yang bekerja di UIN SUSKA Riau. Semakin kuat

dukungan sosial yang dirasakan maka semakin tinggi SWB yang dirasakan,

semakin lemah dukungan sosial yang dirasakan, maka semakin rendah SWB yang

dirasakan. Dukungan sosial memberikan sumbangsih persentase yang cukup besar

terhadap SWB pada mahasiswa bekerja. Secara keseluruhan dukungan sosial dan

SWB yang dirasakan oleh mahasiswa yang bekerja berada pada kategori sedang,

baik dilihat berdasarkan jenis kelamin maupun kategorisasi usia. Tidak terdapat

perbedaan dukungan sosial dan SWB yang dirasakan oleh subjek penelitian

berdasarkan jenis kelamin dan kategorisasi usia remaja akhir dan dewasa awal.

Tipe dukungan sosial yang diterima oleh mahasiswa bekerja berdasarkan besaran

persentasenya dukungan informasi merupakan dukungan yang paling banyak

diperoleh dan dukungan instrumental adalah dukungan yang paling sedikit

diperoleh.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak terkait adalah

sebagai berikut:
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1. Mahasiswa Bekerja

Mahasiswa bekerja diharapkan mampu untuk menjaga hubungan sosialnya

dengan baik kepada keluarga, teman, dan rekan kerja agar memperoleh

dukungan sosial dalam kondisi yang dibutuhkan. Kondisi yang muncul

dari adanya dukungan sosial diharapkan mampu untuk menurunkan afek

negatif yang dirasakan sejalan dengan meningkatnya afek positif dan

kepuasan hidup yang lebih baik demi tercapainya kondisi SWB yang

stabil.

2. Orang-orang di Sekitar Mahasiswa Bekerja

Penelitian ini mengungkapkan bahwa SWB mahasiswa yang bekerja dapat

ditingkatkan dengan pemberian dukungan sosial yang kuat dari lingkungan

mahasiswa bekerja, baik di lingkungan keluarga, tempat bekerja, ataupun

kampus.

a. Keluarga dan Teman

Keluarga dan teman mahasiswa bekerja diharapkan mampu untuk

mendukung pilihan ataupun keputusan yang telah diambil mahasiswa

bekerja dalam menjalankan kuliah sambil bekerja. Dukungan yang

diberikan bisa disesuaikan dengan dukungan yang dibutuhkan. Untuk

dukungan instrumental bantuan dari teman-teman kampus misalnya

dalam mengerjar ketertinggalan materi yang tidak sempat diikuti.

Selain itu, dukungan emosional mungkin adalah dukungan yang

dibutuhkan mengingat setiap anggota keluarga termasuk di dalamnya
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mahasiswa bekerja dan teman mahasiswa bekerja memiliki ikatan

emosional.

b. Atasan dan Rekan Kerja

Atasan dan rekan kerja bisa memberikan dukungan sosial kepada

mahasiswa bekerja dalam bentuk yang dibutuhkan mahasiwa bekerja,

misalnya untuk dukungan instrumental bisa memberikan bantuan

dalam pengerjaan pekerjaan yang dirasa berat dan dukungan informasi

misalnya memberi tahu bagaimana cara pengerjaan pekrerjaan yang

kurang dipahami oleh mahasiswa bekerja.

3. Pihak UIN SUSKA Riau

Pihak UIN SUSKA Riau diharapkan bisa memberikan peluang bagi

mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri salah satunya dengan cara

membuat program paruh waktu atau part time untuk mahasiwa dari

berbagai tingkatan semester dan jurusan. Dengan adanya program ini,

mahasiswa bisa menambah pengalaman kerja, menyalurkan hobi, mengisi

waktu luang, belajar, dan bahkan sampai menambah uang saku. Program

ini tentunya diharapkan disesuaikan dengan jadwal perkuliahan sehingga

tidak mengganggu aktivitas perkuliahan.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya mampu mengeksplorasi variabel lain yang

mempengaruhi SWB seperti kepribadian, standar relatif, dan faktor
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demografi (jenis kelamin, pendidikan, usia, agama, pernikahan,

pengangguran, pendapatan).


