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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka diperoleh suatu 

gambaran mengenai explanatory style pada Anggota Peleton Jihandak 

Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha Wyoghra, dengan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari seluruh anggota Peleton Jihandak Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha 

Wyoghra, didapatkan hasil bahwa sebagian besar anggota Peleton 

Jihandak Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha Wyoghra menunjukan derajat 

explanatory style yang pesimistik jika dibandingkan dengan 

kelompoknya. 

2. Terdapat 6 anggota Peleton Jihandak Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha 

Wyoghra yang memiliki explanatory style optimistik. 

3. Terdapat 4 anggota Peleton Jihandak Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha 

Wyoghra yang memiliki explanatory style pada derajat sedang. 

4. Dari semua anggota Peleton Jihandak Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha 

Wyoghra yang belum mengikuti kursus Jihandak di Pusdikzi Bogor, 

semuanya memiliki derajat explanatory style pesimistik, sedangkan 
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semua anggota yang memiliki derajat explanatory style optimistik telah 

mengikuti kursus Jihandak di Pusdikzi Bogor. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, diharapkan 

untuk menjaring data penunjang dari the origin of optimism yang terdiri 

dari mother explanatory style, adult critism dan children life crisis yang 

lebih dalam lagi, agar hasil tersebut dapat menjadi informasi tambahan 

yang penting dalam menjelaskan hasil dari explanatory style dari 

anggota Peleton Jihandak tersebut. 

2. Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian yang serupa dengan 

melakukan penelitian terhadap anggota Peleton Jihandak lainnya di 

salah satu Batalyon Zeni Tempur yang ada di seluruh Indonesia, dan 

peneliti lain bisa mengkomparasikan hasilnya dengan anggota Peleton 

Jihandak Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha Wyoghra. 

5.2.2. Saran Praktis 

1. Memberikan kesempatan kursus untuk seluruh anggota Peleton 

Jihandak Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha Wyoghra yang belum 

mengikuti kursus Jihandak di Pusdikzi Bogor.  

2. Untuk Komandan Peleton Jihandak ataupun Komandan Regu Peleton 

Jihandak di Batalyon Zeni Tempur-3/Yudha Wyoghra diharapkan 
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memberikan reward seperti pujian-pujian kepada anggota yang telah 

melakukan tugasnya dengan baik atau anggota yang mendapatkan 

prestasi atas keberhasilannya dalam tugas. 
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