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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka didapat 

suatu gambaran mengenai Adversity Quotient pada Mahasiswa Fakultas ‘X’ 

Universitas ‘Y’ Bandung yang sedang mengambil Mata Kuliah Usulan Penelitian dan 

bekerja paruh waktu, dengan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sebagian besar Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ Bandung yang 

sedang mengambil mata kuliah Usulan Penelitian dan bekerja paruh waktu 

memiliki Adversity Quotient yang berada pada golongan sedang (Camper), 

yaitu sebanyak 15 orang (37.5%).  Sebanyak 13 orang (32.5%) responden 

mempunyai derajat Adversity Quotient yang tergolong rendah (Quitter). Dan 

Sebanyak 12 orang (30%) responden mempunyai derajat Adversity Quotient 

yang tergolong tinggi (Climber). 

2. Adversity Quotient Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ Bandung yang 

sedang mengambil mata kuliah Usulan Penelitian dan bekerja paruh waktu 

terbentuk oleh dimensi-dimensinya yaitu Control (kendali), Ownership 

(tanggung jawab), Reach (jangkauan kesulitan), dan Endure (daya tahan) dan 

dipengaruhi pula oleh jenis kelamin, usia, alasan bekerja, lama bekerja, 

intelegensi, penghayatan terhadap penghasilan. 
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3. Sebanyak 15 orang (37.5%) Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ 

Bandung yang sedang mengambil Mata Kuliah Usulan Penelitian dan bekerja 

paruh waktu dengan tipe Camper memiliki dimensi-dimensi Control, 

Ownership, Reach, Endure yang juga sedang. 

4. Sebanyak 13 orang (32.5%)  Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ 

Bandung yang sedang mengambil Mata Kuliah Usulan Penelitian dan bekerja 

paruh waktu dengan tipe Quitter memiliki dimensi-dimensi Control, 

Ownership, Reach, Endure yang juga rendah. 

5. Sebanyak 12 orang (30%) Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ Bandung 

yang sedang mengambil Mata Kuliah Usulan Penelitian dan bekerja paruh 

waktu dengan tipe Climber memiliki dimensi-dimensi Control, Ownership, 

Reach, Endure yang juga tinggi. 

6. Adanya keterkaitan dimensi-dimensi Adversity Quotient pada Mahasiswa 

Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ Bandung yang sedang mengambil Mata Kuliah 

Usulan Penelitian dan bekerja paruh waktu, dengan seberapa lama mahasiswa 

yang bersangkutan bekerja, alasan mereka bekerja, penghayatan terhadap 

penghasilan. 
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6.2 Saran  

1. Bagi Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ Bandung yang sedang 

mengambil mata kuliah Usulan Penelitian dan ingin bekerja paruh waktu 

diharapkan untuk memikirkan secara matang konsekuensi apa saja yang harus 

dijalani pada saat mengerjakan Usulan Penelitian sambil bekerja paruh waktu. 

2. Bagi Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ Bandung yang sedang 

mengambil mata kuliah Usulan Penelitian dan bekerja paruh waktu agar lebih 

bisa mengatur waktu agar keduanya dapat berjalan dengan baik. 

3. Bagi Mahasiswa Fakultas ‘X’ Universitas ‘Y’ Bandung yang sedang 

mengambil mata kuliah Usulan Penelitian dan bekerja paruh waktu untuk 

menetapkan target penyelesaian UP dan target dalam pekerjaannya. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini masih memerlukan perbaikan dan 

pengembangan, sehingga untuk peneliti lain yang tertarik pada bidang 

bahasan yang sama dapat mempertimbangkan dalam mengembangkan 

penelitian ini, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

sebagai pembahasan yang lebih mendalam lagi. 

 

 

 

 

 

 


