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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dan 

resilience of efficacy pada Agen Asuransi Muda Perusahaan Asuransi X di 

Surabaya (r = 0,583; p<0,05). 

b. Faktor lain yang diduga berasosiasi dengan resilience of efficacy adalah 

sosok inspirasi agen asuransi dan keyakinan mencapai target agen 

asuransi. 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

a. Kurangnya kontrol terhadap karakter subjek penelitian. 

Karakter dari penelitian ini adalah agen asuransi yang berumur 20-40 tahun, 

bekerja sebagai agen selama 1-3 tahun, dan bekerja sebagai agen di 

Perusahaan Asuransi X Surabaya. Pada saat pengambilan data, peneliti 

menitipkan kuisioner di sebuah cabang agen asuransi sehingga peneliti tidak 

dapat mengawasi subjek yang mengisi kuisioner. Beberapa orang yang 

mengisi kuisioner berumur di atas 40 tahun dan bekerja sebagai agen di atas 

3 tahun. Sehingga tidak sesuai dengan karakter subjek penelitian. 
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b. Populasi yang masih kurang. 

Populasi dalam penelitian ini hanya 66 orang dari dua cabang perusahaan 

asuransi. Hal ini dikarenakan peneliti sulit mencari cabang yang bersedia 

untuk agennya dijadikan subjek penelitian. Selain itu peneliti juga tidak 

dapat meyakinkan cabang perusahaan asuransi lain agar dapat memakai 

agennya sebagai subjek penelitian.  

6.3. Saran Penelitian 

6.3.1.Bagi Agen Asuransi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara dukungan sosial dan resilience of efficacy pada agen 

asuransi. Oleh karena itu Agen Asuransi memerlukan saran berupa: 

1. Bagi agen asuransi peneliti menyarankan untuk lebih mengembangkan 

hubungan sosial dengan lingkungan sosialnya untuk meningkatkan 

resilience of efficacy agen asuransi. Hubungan sosial yang baik dapat 

membantu agen asuransi untuk meningkatkan keyakinan dirinya untuk 

dapat bangkit kembali. Sarafino (2008) menyatakan bahwa seseorang tidak 

akan menerima dukungan jika ia adalah seseorang yang tidak suka 

bersosialisasi, tidak membutuhkan bantuan dan tidak ingin orang lain tahu 

jika ia membutuhkan bantuan. Oleh karena itu seorang agen asuransi harus 

mampu bersosialisasi tidak hanya dengan calon nasabah tapi orang-orang 

sekitarnya. 
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2. Selain itu menurut Sarafino (2008) penting bagi seseorang untuk membuka 

dirinya sendiri saat membutuhkan bantuan sehingga orang lain dapat 

mengetahui dan dapat saling membantu. Apabila agen asuransi malu atau 

tidak mau bercerita kepada kerabatnya maka orang-orang sekitarnya tidak 

mengetahui permasalahannya sehingga tidak dapat membantu.  

3. Seorang agen asuransi perlu untuk berani dan mau membuka diri dengan 

sekitarnya ketika menghadapi kesulitan. Agen juga perlu untuk membantu 

sekitarnya agar terjadi hubungan yang baik dan mau saling membantu saat 

menghadapi kesulitan. 

6.3.2.Bagi Orang Tua, Teman, dan Atasan Kerja Agen Asuransi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara dukungan sosial dan resilience of efficacy pada agen 

asuransi. Oleh karena itu peneliti memberikan saran bagi orang tau, teman, dan 

atasan kerja agen berupa: 

1. Peneliti menyarankan bagi orang tua, teman, dan atasan kerja agen asuransi 

untuk memberikan dukungan bagi agen asuransi. Dukungan dari orang tua, 

teman, dan atasan kerja berperan dalam meningkatkan resilience of efficacy 

agen asuransi. 

2. Bisa saja seseorang tidak sadar akan kebutuhan orang lain. Oleh karena saat 

seseorang ingin membantu orang lain, ia harus mengetahui kemampuan diri 

dalam memberikan dukungan sehingga dapat membantu orang lain. Jika 

orang tua, teman, dan atasan kerja ingin membantu agen asuransi sebaiknya 

mengetahui kemampuan dalam membantu dan mengetahui batasan dalam 
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memberi bantuan sehingga dapat membantu agen asuransi untuk 

meningkatkan resilience of efficacy. 

3. Teman dan orang tua agen asuransi dapat memberikan emotional support 

bagi agen asuransi. Perhatian serta dukungan secara emosi dapat membantu 

agen untuk mau bangkit dan membuktikan pada orang tua dan temannya 

bahwa dirinya mampu untuk menghadapi tantangan.  

4. Atasan kerja juga mengambil peran penting dalam meningkatkan resilience 

of efficacy. Atasan kerja dapat memberikan informational support yang 

berguna bagi agen asuransi untuk membantu dirinya bangkit kembali. 

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa supervisor atau 

atasan kerja memberikan dukungan berupa penyelesaian masalah, berbagi 

informasi, menghadapi situasi, dan mendapatkan nasihat. Oleh karena itu 

atasan kerja agen sebaiknya lebih peka lagi terhadap bawahan agennya agar 

mereka lebih dapat yakin menghadapi tantangan dan mau bangkit kembali 

dari tantangan tersebut. 

6.3.3. Saran Penelitian Bagi Perusahaan Asuransi 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa adanya hubungan antara 

dukungan sosial dan resilience of efficacy. Oleh karena itu peneliti menyarankan 

bagi cabang perusahaan yang peneliti teliti, meminta kepada atasan kerja agen 

asuransi untuk dapat lebih memperhatikan dan mengarahkan agen-agennya agar 

tidak hanya mampu mengerjakan pekerjaannya tetapi mampu untuk bangkit 

kembali ketika menghadapi tantangan yang dihadapi. 
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Dalam cabang perusahaan asuransi memang sudah memberikan pelatihan 

bagi agennya tetapi cabang perusahaan asuransi juga perlu mempertemukan para 

atasan juga yang turun tangan sendiri untuk memberikan masukan bagi agennya. 

Hal ini diperlukan agar para atasan kerja dapat memantau kerja agennya seperti 

apa dan memperhatikan masing-masing agennya tidak hanya agen yang datang 

meminta tolong kepada atasan. 

6.3.4. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dari penelitian ini ditemukan juga bahwa ada faktor-faktor lain yang 

berasosiasi dengan resilience of efficacy. Hal ini berarti ada faktor-faktor lain 

yang berperan dalam meningkatkan resilience of efficacy oleh karena itu perlu 

diadakan penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor ini. Faktor-faktor yang 

perlu diteliti lebih dalam adalah sumber inspirasi agen asuransi serta keyakinan 

agen asuransi mencapai target. 

6.4. Rekomendasi Pengembangan Psychopreneurship 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa terdapat 

hubungan antara dukungan sosial dan resilience of efficacy. Hal ini berarti 

dukungan sosial yang diterima oleh agen dapat meningkatkan resilience of 

efficacy pada agen asuransi. Selain itu hasil korelasi dari dukungan sosial yang 

ditinjau dari sumbernya dan resilience of efficacy terdapat hubungan yang positif 

terutama dukungan dari atasan kerja. Hasil korelasi dukungan sosial ditinjau dari 

jenisnya dan resilience of efficacy juga memiliki hubungan yang positif. Jenis dari 

dukungan sosial yang diuji adalah emotional support dan informational support. 
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Jika dilihat dari faktor lain yang berhubungan dengan resilience of efficacy, 

faktor yang berhubungan dengan agen asuransi ada dua hal yaitu sumber inspirasi 

dan keyakinan mencapai target agen. Ketika seorang menjadikan atasan kerjanya 

sebagai sumber inspirasi maka semakin tinggi pula resilience of efficacy 

seseorang dan ketika seseorang semakin yakin dengan kemampuannya mencapai 

target maka keyakinan diri untuk bangkit kembali juga semakin tinggi. 

Oleh karena itu peneliti ingin membuat sebuah jasa yang dapat membantu 

agen asuransi untuk meningkatkan resilience of efficacy agen asuransi. Sebuah 

jasa konsultasi bagi agen asuransi yang memerlukan jalan keluar dari 

permasalahan dan cara menerapkan hasil pelatihan dengan baik. Jasa konsultasi 

ini adalah Shine Consultation and Training. 

 Shine Consultation and Training bergerak di bidang jasa konsultasi dan 

pelatihan dimana khusus membantu agen asuransi untuk meningkatkan rasa 

keyakinan dalam menghadapi masalah langsung di lapangan pekerjaan dan cara 

untuk bangkit kembali. Pada penelitian ini peneliti melihat bahwa agen asuransi 

mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu agen asuransi dalam 

bekerja selain itu perusahaan asuransi mengundang pembicara-pembicara untuk 

dapat meningkatkan motivasi agen. Dalam praktek kerjanya sendiri beberapa agen 

menyatakan bahwa pelatihan sangat berguna ketika bekerja tetapi saat agen 

mengatasi masalah agen masih merasa tidak bisa menemukan solusi dan 

menghadapinya sendiri. 

Sebelum memberikan konsultasi dan pelatihan agen terlebih dahulu 

diberikan tes psikologi berupa tes kepribadian dan tes minat bakat agar dapat 
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mengetahui bagaimana karakteristik agen yang sedang mengalami masalah. 

Dengan mengetahui apa kepribadian agen maka dapat membantu Shine 

Consultation and Training untuk memberikan masukan dan cara-cara bagi agen 

ketika menghadapi masalah. Agen juga diberikan tes jenis dan sumber dukungan 

sosial yang dibutuhkan klien agar hasil dari konsultasi dan pelatihan dapat 

diberikan kepada sumber dukungan sosial agen. 

Setelah mengetahui kepribadian agen dan dukungan sosial yang dibutuhkan 

agen. Maka, agen akan diberikan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara agar 

dapat meningkatkan keyakinan diri klien bahwa dirinya mampu mencapai target. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keyakinan diri agen dalam mencapai target 

berhubungan dengan keyakinan diri untuk dapat bangkit kembali. Oleh karena itu 

perlu menanamkan pada diri agen bahwa dirinya yakin untuk mencapai target 

yang ditentukan perusahaan asuransi tempat bekerja. 

Setelah pelatihan telah dilaksanakan maka agen asuransi akan di evaluasi 

dan memberikan masukan lewat konsultasi dengan pakar yang sudah ahli 

dibidang asuransi. Setelah mengetahui karakteristik dan dukungan sosial yang 

dibutuhkan agen. Maka, para agen akan mencapatkan masukan berupa cara cara-

cara penyelesaian masalah yang bisa dipakai saat mengalami permasalahan dan 

ketika menghadapi masalah jenis dukungan yang harus didapatkan serta sumber 

dukungan yang dapat meningkatkan resilience of efficacy agen asuransi. 
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Shine Consultation and Training tidak hanya memberi masukan bagi agen 

asuransi saja tetapi hasil dari konsultasi dan pelatihan ini juga diberikan kepada 

lingkungan agen asuransi seperti orang tua, teman, dan atasan kerja. Hal ini 

diperlukan agar orang-orang disekitar agen dapat turut membantu agen dan 

berpotensi untuk memberikan dukungan kepada agen asuransi. 

Target pasar dari Shine Consultation and Training adalah agen asuransi 

perusahaan asuransi di Surabaya yang berumur 20-40 tahun dan masih baru 

menjadi agen asurani. Peneliti memilih target pasar ini karena agen asuransi yang 

masih baru masih perlu adaptasi dan belajar cara menjadi agen yang baik. Oleh 

karena itu jasa ini dapat membantu agen dalam mempersiapkan diri dan 

membantu agen asuransi ketika menghadapi masalah. 

Dalam bidang jasa konsultasi dan training tentunya sudah banyak yang 

menyediakan jasa ini. Salah satunya adalah jasa PT. Insan Performa dimana fokus 

pada tiga infrastruktur pengembangan sumber daya manusia yaitu manajemen 

kinerja, manajemen kompetensi, dan manajemen imbalan. Selain perusahaan ini 

terdapat usaha jasa lain yaitu SIEN Consultations yang menyediakan jasa 

konsultasi dan training bagi perusahaan yang membutuhkan strategi finansial, 

strategi manajemen, dan marketing. 

Melihat kedua kompetitor ini tidak terdapat jasa konsultasi dan training 

yang mengajarkan kepada kliennya untuk dapat menghadapi permasalahan di 

lapangan dan cara untuk bangkit kembali. Kedua kompetitor ini tidak membantu 

secara psikologis dan tidak memberikan dukungan bagi klien. Sehingga menurut 
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peneliti penting untuk memiliki jasa konsultasi dan training yang dapat membantu 

menghadapi permasalahan dan bangkit kembali dari permasalahan tersebut. 


