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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta rekomendasi terkait penelitian 

yang telah dilakukan juga hasil penelitian yang didapat. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuakan mengenai sense of humor 

dan resiliensi remaja pertengahan di SMAN 20 Bandung Bandung melalui 

metode penelitian korelasional pada 167 sampel siswa dan siswi, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara sense of humor dengan 

resiliensi pada remaja pertengahan di SMAN 20 Bandung Bandung. 

Dengan kata lain, sense of humor yang tinggi akan cenderung 

menimbulkan resiliensi yang tinggi pula dan sebaliknya, jika sense of 

humor yang rendah akan cenderung menimbulkan resiliensi yang 

rendah pula. 

2. Dimensi humor production memiliki korelasi positif dengan resiliensi. 

3. Dimensi uses of humor for coping tidak memiliki korelasi dengan 

resiliensi. 

4. Dimensi social uses of humor memiliki korelasi positif dengan 

resiliensi. 

5. Dimensi attitude toward humor and humorous people tidak memiliki 

korelasi dengan resiliensi.  

 

B. Saran 

1. Saran bagi remaja pertengahan 

a. Remaja pertengahan diharapkan tidak mudah tersinggung dengan 

perkataan atau perbuatan kawan yang cenderung mengejek dalam 

keadaan putus cinta yang sedang dialami, ada baiknya gunakan 
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sense of humor untuk kemudian menemukan sisi lucu dari ejekan 

yang datang sehingga muncul tawa sebagai ekspresi kebahagiaan. 

b. Guna menghindari stres berlebihan akibat putus cinta, remaja 

pertengahan harus mampu menjalin kedekatan dengan orangtua, 

saudara, kawan dan guru di sekolah untuk kemudian dapat berbagi 

pengalaman atau sekedar mencurahkan isi hati. 

c. Remaja pertengahan diharapkan menyadari bahwa kehidupan 

memiliki tujuan yang lebih besar, maka dari itu teruslah belajar dan 

berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Jangan biarkan kejadian 

kecil seperti putus cinta menghambat langkah besarmu untuk 

mengubah dunia. 

d. Orang tua dan guru diharapkan dapat menyisipkan humor dalam 

mengajar dan berinteraksi dengan remaja pertengahan. 

 

2. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan menambahkan variabel 

lain seperti pola asuh orang tua atau tipe kepribadian. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melibatkan responden yang 

lebih beragam dari aspek usia dan dengan permasalahan lain yang 

dihadapi. 

c. Instrumen sense of humor dapat dimodifikasi dengan menampilkan 

gambar atau animasi yang kemudian diberikan rating oleh 

responden. Dengan demikian sense of humor dari responden lebih 

tercermin secara langsung. 


