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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Ada hubungan positif dan signifikan antara spiritualitas dan adversity 

quotient pada mahasiswa perguruan tinggi negeri X dan Y di Surabaya. 

b. Ada hubungan positif dan signifikan antara spiritualitas dimensi belief 

in God dan adversity quotient pada mahasiswa perguruan tinggi negeri 

X dan Y di Surabaya. 

c. Ada hubungan positif dan signifikan antara spiritualitas dimensi search 

for meaning dan adversity quotient pada mahasiswa perguruan tinggi 

negeri X dan Y di Surabaya. 

d. Ada hubungan positif dan signifikan antara spiritualitas dimensi 

mindfulness dan adversity quotient pada mahasiswa perguruan tinggi 

negeri X dan Y di Surabaya. 

e. Ada hubungan positif dan signifikan antara spiritualitas dimensi feeling 

of security dan adversity quotient pada mahasiswa perguruan tinggi 

negeri X dan Y di Surabaya. 

f. Faktor lain yang diduga berasosiasi dengan adversity quotient pada 

mahasiswa perguruan tinggi adalah usia, fakultas, jurusan dan angkatan.
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6.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah mengusahakan untuk melaksanakan penelitian ini sesuai 

dengan prosedur dan standar ilmiah agar hasil yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang terjadi, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a.   Jumlah subjek penelitian 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin, diperoleh jumlah 

sampel yang ideal sesuai dengan jumlah populasi, yaitu 400 subjek, 

namun karena keterbatasan waktu ketika pengambilan data, total 

keseluruhan subjek yang telah didapatkan dalam penelitian ini hanya 

berjumlah 205 orang. 

b.   Penyebaran skala yang tidak merata 

Penyebaran skala tidak dilakukan secara merata ke seluruh perguruan 

tinggi negeri yang berlokasi di Surabaya, peneliti hanya mengambil dua 

universitas paling favorit sebagai tempat pengambilan data. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan waktu juga minimalnya koneksi yang 

dimiliki peneliti untuk masuk ke seluruh perguruan tinggi negeri yang 

ada di Surabaya. 

c.   Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi 

Dikarenakan penyebaran skala tidak dilakukan secara random di 

perguruan tinggi negeri X dan Y di Surabaya, maka hasil penelitian yang 

diperoleh tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang ada dan 

hanya dapat berlaku untuk sampel yang digunakan dalam penelitian. 
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6.3 Saran Penelitian 

6.3.1 Bagi Mahasiswa 

Peneliti menyarankan kepada mahasiswa untuk lebih meningkatkan 

kepercayaannya kepada Tuhan salah satunya dengan cara berdoa ketika mahasiswa 

menjalani aktivitas, lalu meningkatkan pemaknaan mahasiswa terkait makna 

perkuliahannya dengan cara melakukan refleksi dan mencari hal positif dari segala 

aktivitas yang telah terjadi. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa 

terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya dengan cara memusatkan perhatian 

sepenuhnya ketika menjalankan suatu aktivitas tanpa ada pikiran tentang kejadian 

di masa lalu atau rencana di masa depan serta mau untuk menerima sudut pandang 

baru dari orang lain. Saran terakhir yang diberikan peneliti untuk mahasiswa adalah 

meningkatkan rasa aman dengan cara bersosialisasi terhadap civitas yang ada di 

lingkungan perkuliahan agar mahasiswa dapat merasa lebih nyaman untuk 

menjalani perkuliahan karena sudah saling mengenal. Beberapa saran tersebut 

diberikan untuk meningkatkan spiritualitas mahasiswa dengan tujuan ketika 

spiritualitas mahasiswa meningkat maka kecerdasan untuk menghadapi tantangan 

atau adversity quotient mahasiswa akan meningkat pula, sehingga mahasiswa akan 

lebih mampu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang tepat. 

6.3.2 Bagi Universitas 

 Peneliti menyarankan kepada pihak universitas untuk lebih memerhatikan 

dan memfasilitasi kebutuhan spiritualitas mahasiswa terkait dengan kepercayaan 

kepada Tuhan, pemaknaan dan kesadaran mahasiswa terhadap suatu peristiwa, serta 

rasa aman dan nyaman ketika mengikuti perkuliahan. Kebutuhan spiritualitas 

mahasiswa terkait dengan kepercayaan kepada Tuhan dapat difasilitasi seperti rutin 
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mengadakan ibadah bersama sesuai dengan agama masing-masing atau aktif 

mengajak mahasiswa untuk berdoa bersama sebelum memulai aktivitas 

perkuliahan.  

Kebutuhan spiritualitas mahasiswa terkait dengan pemaknaan dan 

kesadaran mahasiswa terhadap suatu peristiwa dapat difasilitasi seperti rutin 

mengadakan refleksi setiap akhir semester agar mahasiswa dapat memahami apa 

saja yang sudah dilewati, apa saja hal baik yang telah diperoleh dan hal buruk yang 

dapat diperbaiki. Terakhir untuk kebutuhan spiritualitas mahasiswa terkait rasa 

aman dan nyaman ketika mengikuti perkuliahan dapat difasilitasi seperti rutin 

mengadakan gathering antar jurusan dan fakultas setiap setahun sekali atau 

mengadakan beberapa mata kuliah pilihan lintas jurusan agar mahasiswa dapat 

bersosialisasi dan tidak hanya mengenal teman serta dosen yang ada di jurusannya 

saja, tetapi juga teman dan dosen yang ada di jurusan lain. Beberapa saran kepada 

pihak universitas tersebut diberikan untuk meningkatkan spiritualitas mahasiswa 

dengan tujuan ketika spiritualitas mahasiswa meningkat maka kecerdasan untuk 

menghadapi tantangan atau adversity quotient mahasiswa akan meningkat pula, 

sehingga mahasiswa akan lebih mampu untuk menyelesaikan permasalahannya 

dengan cara yang tepat. 

6.3.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih 

mengeksplorasi variabel-variabel terkait dengan spiritualitas dan adversity 

quotient, seperti mengombinasikan variabel spiritualitas dan adversity quotient 

dengan variabel-variabel lain seperti motivasi berprestasi, regulasi diri, subjective 

well being, kecerdasan emosional, happiness dsb untuk memperkaya hasil 
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penelitian. Selain itu, jika peneliti selanjutnya kembali ingin mengambil subjek 

mahasiswa atau subjek lain, disarankan untuk melakukan penelitian di perguruan 

tinggi negeri lain di Surabaya atau di lokasi lain di luar Surabaya untuk melihat 

bagaimana hasil penelitian yang didapatkan, apakah sama atau berbeda.  

6.4 Rekomendasi Pengembangan Psychopreneurship 

 Setiap individu tentu menginginkan hidup yang lebih baik, salah satu cara 

yang dapat dilakukan mahasiswa adalah masuk ke perguruan tinggi favorit terutama 

perguruan tinggi negeri dengan harapan bahwa hal itu akan memudahkan jalan 

mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Keinginan tersebut tidak dapat 

dicapai dengan mudah, karena mahasiswa harus bersaing dengan ribuan orang 

sebelum masuk, dan setelah masuk pun mahasiswa juga menjalani berbagai 

tantangan agar dapat lulus. Hal ini dapat memicu terjadinya stres pada mahasiswa 

ketika mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

spiritualitas memiliki hubungan positif dengan adversity quotient, yang 

menunjukkan jika semakin tinggi spiritualitas yang dimiliki mahasiswa, maka akan 

semakin tinggi pula tingkat adversity quotient. 

6.4.1 Target Pasar 

 Target pasar pada pengembangan psychopreneurship kali ini adalah 

mahasiswa, terutama pada perguruan tinggi negeri. Alasan peneliti lebih 

mengutamakan mahasiswa perguruan tinggi negeri adalah karena dinamika 

psikologis yang lebih kompleks dialami oleh mahasiswa perguruan tinggi negeri, 

sehingga diharapkan adversity quotient atau kemampuan untuk memecahkan 

masalah pada mahasiswa perguruan tinggi negeri dapat meningkat. 
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6.4.2 Produk/Jasa 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba melakukan pengembangan 

psychopreneurship dalam bentuk camp yang diberi judul “Reflection for Better 

Life”. Camp ini dibuat berdasarkan empat dimensi spiritualitas yaitu belief in God, 

search for meaning, mindfulness, dan feeling of security. Adapun tujuan dari camp 

diturunkan dari keempat dimensi tersebut yaitu sebagai ajang refreshing dari 

penatnya kehidupan kuliah, meningkatkan kepercayaan mahasiswa kepada Tuhan, 

membuat mahasiswa memahami makna dan goal yang ingin dicapai selama 

berkuliah, serta meningkatkan rasa nyaman mahasiswa dengan lingkungan 

perkuliahannya.  

Di dalam camp, akan diadakan berbagai games dan ice breaking untuk 

mencairkan suasana dan menambah keakraban antar peserta, juga akan diadakan 

aktivitas roleplay dengan beberapa macam situasi untuk mendorong mahasiswa 

agar aktif dan kreatif. Selain itu mahasiswa juga diminta untuk merefleksikan 

perkuliahan yang telah dijalani selama ini, apa saja hal baik yang telah diperoleh 

dan hal buruk yang dapat diperbaiki. Refleksi ini diharapkan membuat mahasiswa 

lebih menyadari kelebihan juga kelemahannya yang bermanfaat untuk 

pengembangan dirinya dan dapat membuat mahasiswa merasa lebih nyaman 

dengan lingkungan perkuliahannya. Ada pula waktu khusus untuk beribadah yang 

dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan agama masing-masing. 

Di dalam camp juga akan diadakan sharing dari beberapa ahli seperti 

motivator, psikolog, dsb atau sesama mahasiswa tentang cara-cara yang dapat 

dilakukan mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dialami baik secara klasikal 

maupun per kelompok, sekaligus memfasilitasi jika ada mahasiswa yang ingin 
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berkonsultasi secara lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang dialami kepada 

beberapa ahli tersebut. Ketika selesai mengikuti camp, mahasiswa diharapkan akan 

lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam perkuliahan pada semester-semester 

selanjutnya karena telah mendapatkan bekal yang cukup selama mengikuti camp. 

Camp “Reflection for Better Life” menawarkan harga sebesar Rp150.000 sampai 

Rp200.000 per orang bagi mahasiswa yang berminat mengikuti camp ini. Besar 

kecilnya biaya menyesuaikan dari lokasi, durasi, dan fasilitas yang akan didapatkan 

mahasiswa ketika mengikuti camp. 

6.4.3 Analisis Kompetitor 

 Penyelenggaraan kegiatan camp bukanlah hal yang baru terutama pada 

dunia mahasiswa, sehingga banyak kegiatan camp serupa yang akan menjadi 

kompetitor dari program yang ditawarkan peneliti. Contoh kompetitor adalah para 

lembaga yang khusus menangani camp atau training. Namun yang menjadi 

keunggulan dari camp ini adalah terbukanya kesempatan bagi seluruh mahasiswa 

perguruan tinggi negeri dari berbagai universitas untuk bergabung dalam camp, 

tidak terbatas hanya pada satu universitas. Selain itu pendampingan dari ahli akan 

menyesuaikan dengan jumlah peserta camp, sehingga para peserta akan lebih 

terfasilitasi jika ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan kesulitan yang 

dialaminya. 

6.4.4 Strategi Pemasaran dan/atau Strategi Networking 

a. Strategi Networking 

Untuk memperluas networking, dapat dilakukan dengan cara 

mengadakan kerjasama dengan berbagai universitas dan komunitas 

mahasiswa sambil mensosialisasikan program, tujuan dan manfaat dari 
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camp “Reflection for Better Life” melalui poster yang ditempelkan di 

mading kampus. 

b. Personal Selling 

Salah satu cara personal selling yang dapat dilakukan adalah dengan 

menawarkan terlebih dahulu program camp “Reflection for Better Life” 

ini kepada relasi yang dikenal oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kepercayaan publik agar tertarik mengikuti program ini. 

Ketika banyak relasi mahasiswa yang dikenal peneliti mengikuti 

program ini, diharapkan akan membuat mahasiswa lain juga tertarik 

untuk mengikuti camp. 

c. Direct Marketing 

Direct Marketing dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan 

program, tujuan dan manfaat dari camp “Reflection for Better Life” ini 

di berbagai sosial media seperti instagram, line dan youtube, dimana di 

era saat ini informasi akan lebih cepat tersampaikan melalui sosial 

media. Apalagi target pasar dari program ini adalah mahasiswa yang 

termasuk dalam generasi millenial, yang lebih paham dan menguasai 

teknologi, sehingga sosialisasi melalui sosial media diharapkan akan 

lebih tepat sasaran.
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