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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan hasil, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan mengenai kemandirian pada mahasiswa semester tiga Universitas “X” 

yang kos di kota Bandung, yaitu : 

1. Mahasiswa semester tiga Universitas “X” yang kos di kota Bandung sebagian 

besar  menunjukkan kemandirian yang tinggi yaitu sebanyak 58.3% dan 

sebanyak 41.7% menunjukkan kemandirian yang rendah. 

2. Secara keseluruhan kemandirian perilaku lebih berkembang dalam diri 

mahasiswa semester tiga Universitas “X” yang kos di kota Bandung. Hal ini 

terlihat dari persentase mahasiswa yang memiliki kemandirian perilaku yang 

tinggi sebanyak 77.5% (tabel 4.6), untuk kemandiran emosional sebanyak 

54.2% dan kemandirian nilai sebanyak 61.7%.. 

3. Dari faktor pola asuh orangtua dalam bentuk penerapan peraturan dirumah, 

sebagian besar mahasiswa mendapatkan pola asuh authoritative dari 

orangtuanya. Sebanyak 85.7% mahasiswa yang mendapatkan pola asuh 

authoritative dari orangtuanya menunjukkan kemandirian yang tinggi. 

4. Dari faktor teman sebaya, sebanyak 57.1% diantaranya memiliki hubungan 

yang dekat dengan teman-temannya menunjukkan kemandirian yang tinggi  
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5.2  Saran 

5.2.1  Saran Teoritis 

1. Masukan kepada penelitian selanjutnya  disarankan meneliti mengenai 

hubungan antara derajat kemandirian dengan pola asuh orangtua atau dengan 

dukungan teman sebaya agar dapat diketahui bagaimana hubungan antara 

kedua hal tersebut.  

2. Masukan kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperbaiki alat 

ukur, khususnya untuk pilihan item yang menunjukkan intensitas/frekuensi 

(sangat sering, sering, jarang, tidak pernah) 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi para orangtua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi mengenai derajat kemandirian pada mahasiswa yang kos sehingga 

mereka dapat mendukung anak-anaknya untuk mengembangkan kemandirian. 

2. Sebagai masukan kepada biro kemahasiswaan Universitas “X” di kota 

Bandung mengenai derajat kemandirian pada mahasiswa yang kos agar dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kemandirian 

mahasiswanya, misalnya dengan mengadakan seminar tentang kemandirian. 

3. Memberikan informasi kepada mahasiswa semester tiga Universitas “X” yang 

kos di kota Bandung Sebagai masukan bagi para mahasiswa, khususnya 

mahasiswa yang kos mengenai kemandirian agar mereka dapat 

mengembangkan diri menjadi pribadi yang mandiri. 


