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BAB V

SIMPULAN, IMPLISAKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kalianget pada siswa kelas

XI, dengan jumlah populasi 223 siswa dan sampel 36 siswa yang diambil

secara acak. Kemudian dilakukan pengumpulan data melalui angket yang

berjumlah 15 soal untuk variabel kepribadian konselor dan 15 soal untuk

variabel keberhasilan informasi. Dari hasil angket dijadikan angka dalam

proses scoring. Hasil angka tersebut di masukkan ke dalam rumus korelasi

product moment sehingga diperoleh hasil akhir 0,762. Angka korelasi ini

melebihi angka dari rtabel pada taraf signifikan 5% dengan N=36. Dengan

demikian maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa ada hubungan kepribadian konselor terhadap keberhasilan layanan

informasi di kelas XI UPT SMA Negeri 1 Kalianget tahun pelajaran 2013-

2014. Dengan korelasi positif antara kepribadian konselor dengan

keberhasilan layanan informasi. Dengan demikian bila kepribadian konselor

baik maka akan diikuti pula dengan keberhasilan layanan informasi
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B. Implikasi

kepribadian adalah kualitas perilaku individu yang tampak dalam

melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik (dalam

suhyar, 2006: 32).

Adanya hubungan positif dan signifikan antara kepribadian konselor

dengan keberhasilan layanan informasi. Keberhasilan layanan informasi yang

di laksanakan oleh konselor sangat di tunjang oleh karakteristik pribadi yang

seharusnya dimiliki oleh seorang konselor. Dengan demikian akan

menjadikan siswa lebih memahami berbagai macam informasi yang

diantaranya adalah informasi pribadi, social, belajar dan karir. Sehingga

siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat

mengatasi  berbagai masalah baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan

luar sekolah

C. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka selanjutnya peneliti

menggunakan beberapa saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Siswa

Siswa hendaknya memahami dan mengaplikasikan informasi yang

diberikan oleh konselornya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Konselor

Konselor agar lebih meningkatkan kepribadiannya menjadi lebih baik

sehingga dalam pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan tujuan

yang ingin di capai.


