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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari judul penelitian yang melatar belakangi tentang

Percaya Diri Dengan Penyesuaian Diri, maka dapat disimpulkan bahwa

Percaya diri terdapat hubungan dengan Penyesuaian Diri Siswa di SMA

Negeri 1 Ambunten. Judul dalam Penelitian ini diangkat ketika siswa kelas X

IPA Di SMA Negeri 1 Ambunten terdapat siswa yang mengalami masalah

dalam keefektifan sehari-harinya disekolah, seperti terdapat siswa yang

selalu menyendiri, terisolir dari temannya, selalu merendahkan dirinya sendiri

dan menganggap kemampuannya tidak begitu penting bagi dirinya sendiri,

setelah diadakan bimbingan kelompok dengan topik Mengenal Diri Sendiri,

dan anggotanya saat itu siswa kelas X IPA, ternyata banyak anggota yang

mengungkapkan mereka kurang Percaya Diri, sehingga akan berakibat pada

Penyesuaian Diri mereka, dari itulah penelitian ini berjudul Hubungan

Percaya Diri Dengan Penyesuaian Diri Siswa kelas X IPA SMA Negeri 1

Ambunten.

Maka setelah peneliti melakukan peneltian didapatkan dengan

beberapa hasil analisis yang dilakukan peneliti, data menunjukkan Dari hasil

perhitungan analisis korelasi Product Moment Kalr Peasoan diperoleh r hitung >

r tabel yaitu 0,776 > 0,463 (95%), Maka penelitian ini menunjuk Ada

Hubungan antara percaya diri dengan Penyesuaian Diri siswa kelas X IPA

SMA Negeri 1 Ambunten tahun pelajaran 2014-2015. Mengingat dengan taraf

interval 95% data yang diperoleh mendukung hipotesis alternatif maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang sangat signifikan antara
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percaya diri Dengan Penyesuaian Diri siswa kelas X IPA SMA Negeri 1

Ambunten tahun pelajaran 2014-2015.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ada Hubungan yang sangat signifikan

dari variabel (X) percaya diri Dengan variabel (Y) Penyesuaian Diri., ini

menunjukkan bahwa variabel bebas (independent) Ada Hubungan dengan

variabel Terikat (dependent) Penyesuaian Diri siswa kelas X IPA SMA Negeri

1 Ambunten.

B. Saran

1. Bagi siswa-siswi / Murid

Siswa dan Siswi diharapkan memiliki Kepercayaan diri yang tinggi,

karena dengan demikian semua yang dimiliki yang dianugerahkan oleh

Allah SWT, sangat istimewa serta mempunyai keunikan yang berbeda-

beda antara manusia satu dengan yang lain, dengan memiliki

kepercayaan diri, manusia akan mampu untuk mengaktualisasikan

apapun kemampuan ataupun bakat mereka, tanpa meragukan

kemampuannya sendiri, sehingga semua harapan yang hanya ada di

angan-angan dapat teraktualisasikan dalam kehidupan nyata, dengan

lingkungannyapun akan dikenal, dan secara sadar akan mudah

menyesuaikan diri.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini yang

berjudul “Hubungan Antara Percaya Diri Dengan Penyesuaian Diri Siswa

Kelas X IPA Di SMA Negeri 1 Ambunten” bermanfaat dalam

pengembangan penelitian yag selanjutnya, jika terdapat kekurangan dari

penelitian ini saya harap diperbaiki dengan penelitian yang selanjutnya.
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3. Bagi Guru

Guru merupakan Seseorang yang akan ditiru oleh Peserta

didiknya, selain itu guru seharusnya mampu dalam memotivasi peserta

didiknya agar mereka mempunya keyakinan dan impian untuk menjadi

siswa yang inspiratif, inovatif, dan kreatif, dan penting juga memberikan

pemahan bagi siswa akan keistimewaan yang telah dimiliki olehnya,

sehingga mereka lebih percaya diri dalam menggapai impiannya.


