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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bagian sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat di telaah sebagai bahan 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, disimpulkan gambaran umum 

tingkatan adversity quotient belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lembang 

Tahun Ajaran 2016/2017, sebagian besar siswanya berada pada kategori 

campers dengan persentase 55%, dan sebanyak 45% berada pada kategori 

climbers. Artinya siswa dengan kategori campers sudah memiliki adversity 

quotient belajar yang cukup baik namun siswa masih merasa mudah puas atas 

apa yang telah di lakukannya dalam proses belajar sehingga ketika siswa telah 

mencapai prestasi belajar yang diinginkan siswa akan berhenti dan tidak akan 

berusaha kembali untuk meraih prestasi belajar secara optimal. Sedangkan 

siswa dengan kategori climbers akan terus berusaha mencapai prestasi 

belajarnya yang paling optimal walaupun banyak kesulitan dan tantangan yang 

harus dihadapinya. Siswa pada kategori climbers dalam adversity quotient 

cenderung tidak akan pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya dan 

akan terus mencari hasil yang lebih baik lagi. Secara keseluruhan tingkatan 

adversity quotient belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lembang Tahun 

Ajaran 2016/2017 berada pada kategori campers. Bila dilihat dalam setiap 

dimensi adversity quotient, yang berada pada kategori campers adalah dimensi 

kendali, kepemilikan dan jangkauan, sementara dimensi asal-usul dan daya 

tahan berada pada kategori yang sangat baik yaitu kategori climbers.  

2. Layanan bimbingan dan konseling belajar yang akan di kembangkan 

didasarkan dari hasil penelitian melalui tingkatan kategori adversity quotient 

belajar siswa yang telah diperoleh, khususnya didasarkan pada indikator dari 

masing-masing dimensi yang terdapat dalam adversity quotient. Layanan 
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bimbingan dan konseling belajar ini bertujuan untuk mengembangkan 

adversity quotient belajar siswa ke tingkatan kategori yang lebih tinggi atau 

mencapai kategori climbers yang di mana pada kategori climbers siswa akan 

secara lengkap mempunyai kemampuan dalam menghadapi kesulitan dan juga 

rintangan dalam meraih prestasi belajarnya secara optimal.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan dan temuan penelitian mengenai profil adversity 

quotient belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lembang Tahun Ajaran 

2016/2017, maka dikemukakan beberapa rekomendasi yang semoga bermanfaat 

untuk kedepannya sebagai berikut: 

1. Pihak Sekolah 

Rekomendasikan bagi pihak sekolah adalah memfasilitasi pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling khusunya dalam bidang belajar sebagai 

upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan adversity quotient belajar 

siswa. Karena dalam proses belajar-nya siswa berdasarkan hasil penelitian 

terdapat kesulitan dan permasalahan yang akan membuat siswa menjadi 

terhambat dalam belajar-nya. Kemudian, pihak sekolah perlu melakukan upaya 

pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dari layanan bimbingan dan konseling 

belajar yang diberikan agar bimbingan dan konseling yang diberikan secara 

efektif membantu siswa dalam mengembangkan dan meningkatkan adversity 

quotient belajar.  

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru Bimbingan dan Konseling dapat mengimplementasikan rancangan 

program bimbingan dan konseling belajar di sekolah yang bertujuan untuk 

meningkatkan adversity quotient belajar siswa. Guru Bimbingan dan Konseling 

juga dapat menggunakan kuesioner adversity quotient belajar siswa sebagai 

alat ukur dalam memperoleh gambaran siswa dalam kemampuan menghadapi 

kesulitan dan permasalahan yang dapat dijadikan latar belakang pembuatan 

program bimbingan dan konseling khusunya dalam belajar. 

3. Peneliti Selanjutnya 
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Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti variabel lain 

yang dapat dihubungkan dengan variabel adversity quotient belajar siswa, 

sehingga dapat menguji variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

tingkatan kategori adversity quotient belajar yang diperoleh dari siswa. 


