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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada karyawan PT.“X’ di Kab.Tanjab 

Provinsi Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut :  

Dari total 93 orang subjek, 20,4% memiliki Adversity Quotient pada tingkat 

kategori tinggi, 60,2% memiliki Adversity Quotient pada tingkat kategori sedang, dan 

19,4% memiliki Adversity Quotient pada tingkat kategori rendah. Pada Advesrity 

Quotient dimensi yang memiliki sumbangan terbesar adalah control atau kendali 

dengan nilai Pearson Correlation 0,897. 

Dari total  93 subjek, 23,7% memiliki Produktivitas pada tingkat kategori 

tinggi, 58,1% memiliki Produktivitas pada tingkat kategori sedang, dan 18,3% 

memiliki Produktivitas pada tingkat ketegori rendah. Pada Produktivitas dimensi 

yang memiliki sumbangan terbesar adalah Efisiensi (Eficiency) dengan nilai Pearson 

Correlation 0,934. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan perhitungan uji korelasi antara 

Adversity Quotient dengan Produktivitas, didapatkan hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, 

dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,704 dengan p sebesar 0,000 (p < 0,01). Hasil 

tersebut membuktikan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima sehingga 

terdapat hubungan yang signifikan antara Adversity Quotient dengan Produktivitas 

pada karayawan PT.“X” Kab.Tanjab Provinsi Jambi. Artinya semakin tinggi 

Adversity Quotient maka semakin tinggi produktivitas yang dialami, begitu pula 

sebaliknya. Sumbangan efektif  Adversity Quotient  terhadap Produktivitas adalah 

sebesar 49,5% sedangkan sisanya 50,5% merupakan sumbangan faktor lain  seperti 

usia, masa kerja, lingkungan kerja, tingkat kesulitan tugas, dukungan sosial,   

rewards, karakteristik organisasi, dukungan organisasi dan lain sebagainya yang tidak 

menjadi fokus dalam penelitian ini. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, serta mengingat masih 

banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Saran bagi PT.“X” Kab.Tanjab Provinsi Jambi.  

Manajemen di PT. “X” Kabupaten Tanjab Provinsi Jambi diharapkan 

dapat membuat program/kegiatan maupun kebijakan yang dapat 

meningkatkan dan menjaga tingkat Adversity Quotient karyawan khususnya 

dalam dimensi kendali (control) yang merupakan dimensi dalam Adversity 

Quotient yang paling berpengaruh dalam skala Adversity Quotient contohnya 

memberikan pendidikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan 

pengendalian diri dan pengambilan keputusan ketika melakukan pekerjaan, 

yang menjadi dasar dirinya melakukan usaha yang keras, bahkan ketika 

menemui hambatan sekalipun. Sedangkan dalam skala Produktivitas dimensi 

yang paling berpengaruh adalah efisiensi (eficiency) contohnya dengan 

mengadakan pelatihan untuk optimalisasi waktu dan menjaga kualtas produksi 

akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, pelatihan 

manajemen tugas, pelatihan manajemen waktu, dan perusahaan hendaknya 

memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi karyawan untuk mengikuti 

pelatihan dengan meningkatkan minat serta prestasi karyawan untuk 

meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi. 

2. Saran bagi karyawan PT. “X” Kab.Tanjab Provinsi Jambi. 

Karyawan hendaknya dapat meningkatkan tingkat Adversity Quotient 

yang dimiliki dengan cara (LEAD) listen, eksplore, analyse,dan do supaya 

lebih mampu bertahan ketika dihadapkan dengan hambatan-hambatan di 

lingkungan kerja ataupun agar dapat mengontrol setiap permaslahan dalam 

pekerjaanya sehingga dapat meningkatkan terjadinya Produktivitas serta 

mampu menemukan cara untuk mengatasi kelelahan saat bekerja sehingga 

dapat meningkatkan Produktivitas. Karyawan PT.“X” Kab.Tanjab Provinsi 
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Jambi hendaknya juga memperbanyak pengetahuan terkait dengan 

skill/kemampuan yang efektif dalam menangani pekerjaan dilapangan, sharing 

dengan pekerja lain, menambah literatur serta mengikuti pelatihan. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini masih terbatas karena hanya meneliti hubungan antara 

Adversity Quotient dengan Produktivitas. Dengan demikian masih ada 

variabel-variabel lain seperti lingkungan kerja, tingkat kesulitan tugas, 

dukungan sosial, rewards, karakteristik organisasi, dukungan organisasi dan 

lain sebagainya yang  dapat memengaruhi Adversity Quotient ataupun 

Produktivitas yang belum dijelaskan dan diteliti, untuk itu penelitian 

selajutnya dapat menggunakan faktor lain ataupun menambahkan variabel lain 

dalam penelitian sehingga dapat mengungkap lebih banyak aspek dalam 

penelitian. 

  


