
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulan 

bahwa kurangnya sikap tanggung jawab pada siswa kelas VIII A, VIII B dan 

VIII C SMP Negeri 5 Sumenep disebabkan oleh lingkungan yang tidak 

mendukung pada proses belajarnya baik lingkungan keluarga atau lingkungan 

dengan teman sebayanya, sehingga banyak tugas-tugas sekolah yang 

terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis 

korelasional, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hubungan antara self 

efficacy terhadap tanggung jawab belajar siswa. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman mengenai  self 

efficacy dan tanggung jawab belajar dapat membantu siswa  memperbaiki dan 

meningkatkan sikap yang kurang bertanggung jawab dalam belajar, sehingga 

tertanam sikap yang baik dalam diri siswa. Maka dari itu terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara self efficacy terhadap tanggung jawab 

belajar siswa kelas VIII A, VIII B dan VIII C. Hal ini ditunjukkan dengan 

rhitung 0,003< rtabel 0,05 dengan taraf signifikan 5%, yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

 

 



B. Saran  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dituliskan beberapa saran yang telah 

penulis temukan dilapangan antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Hendaknya lebih mengawasi dan memperhatikan siswanya 

terutama dalam aspek kepribadian yang menyebabkan siswa kurang 

bertanggung jawab, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pembelajaran di kelas 

2. Bagi siswa 

Hendaknya siswa terbuka  dan jujur kepada guru Bimbingan dan 

Konseling dalam mengungkapkan permasalahan yang dialami serta 

membiasakan diri berperilaku yang bertanggung jawab. 

3. Bagi orang tua 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi orang tua supaya lebih 

memperhatikan dan lebih tegas dalam mendidik anak, dengan 

menanamkan karakter yang baik sehingga anak menjadi pribadi yang 

berkarakter baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengkaji ulang 

penelitian ini dengan menggunakan metode yang tepat serta menjadi 

sumber rujukan dalam meneliti. Selain itu juga untuk melengkapi 

kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini serta untuk memperkaya 

perkembangan potensi yang dimiliki. 


