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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sebagian besar remaja awal siswa kelas VIII SMPIT As-Syifa Boarding 

School pada resiliensi berada dalam kategori sedang yang artinya remaja awal 

tersebut memiliki resiliensi yang cukup. Hal ini menunjukkan responden 

memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, tetap gigih dan beradaptasi 

ketika sesuatu berjalan tidak semestinya dengan cukup baik. 

2. Sebagian besar remaja awal siswa kelas VIII SMPIT As-Syifa Boarding 

School pada kemampuan penyesuaian sosial berada dalam kategori sedang 

yang artinya remaja awal tersebut memiliki kemampuan penyesuaian sosial 

yang cukup. Hal ini menunjukkan adanya usaha remaja awal tersebut dalam 

mengurangi ketegangan akibat adanya tekanan dan kebutuhan sosial pada 

dirinya dengan menggunakan kemampuan penyesuaian sosial yang cukup 

baik. 

3. Hasil uji korelasi product moment menunjukkan antara resiliensi dan 

kemampuan penyesuaian sosial terdapat hubungan yang positif, searah dan 

termasuk dalam kategori sedang. Dengan nilai koefisien korelasi 0.546 dan 

nilai signifikansi 0.000. Artinya jika remaja awal memiliki kemampuan sosial 

yang baik, maka kemampuan penyesuaian sosialnya akan baik. Begitu pula 

sebaliknya, jika remaja awal memiliki resiliensi yang buruk, maka 

kemampuan penyesuaian sosialnya akan buruk pula. 
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B. Rekomendasi 

Adapun beberapa hal yang direkomendasikan untuk beberapa pihak terkait 

dengan penelitian ini yang mengacu pada hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru bimbingan konseling, ibu asrama dan perangkat sekolah lainnya 

yang berkaitan langsung dengan siswa diharapkan agar mengawasi, memberi 

arahan,  membimbing siswa menghadapi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapinya seperti masalah yang dihadapi siswa dengan siswa lain atau 

dengan guru dan otoritas sekolah lainnya serta terhadap kegiatan yang 

dijalani siswa seperti kegiatan belajar dan ekstrakulikuler dalam usaha 

meningkatkan resiliensi dan kemampuan penyesuaian sosial untuk terus 

memperbaiki kualitas hidup siswa. 

2. Bagi remaja awal, khususnya remaja awal yang menetap di sekolah 

berasrama, diharapkan agar mengembangkan resiliensi dan kemampuan 

penyesuaian sosial sehingga dapat meningkatkan rasa nyaman pada diri 

remaja dan rasa nyaman dalam menghadapi lingkungan sosialnya agar dapat 

semakin mengembangkan kualitas diri menjadi lebih baik.  

3. Adapun rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yaitu: 

a. Lebih memperdalam kajiannya terutama pada variabel yang kurang 

tergali seperti pada bagaimana hubungan kedua variabel ini dengan 

faktor lain,  bagaimana pengaruh latar belakang responden, apakah hasil 

kedua variabel dipengaruhi gender, melihat hubungan responden dengan 

kakak-adik kelasnya, dan lainnya.  

b. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan 

alat ukur resiliensi dan/atau penyesuaian sosial agar lebih 

mengembangkan dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga 

perkembangan ilmu mengenai resiliensi dan penyesuaian sosial lebih 

meluas dan lebih baik. 

 


