
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Melalui analisis statistik yang telah dilakukan, pada dasarnya hasil 

penelitian ini sesuai dengan landasan teori yang digunakan. Sebagai hasil dari 

analisis sekaligus hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang antara 

lain adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan analisis korelasi dengan formula pearson product moment,  

maka  hasil yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari penelitian  ini  adalah  terdapat  

korelasi  sedang  yaitu sebesar 0,56 antara data keharmonisan keluarga dan data 

rasa percaya diri siswa.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat  hubungan 

yang memadai, positif dan berarti antara keharmonisan keluarga dengan rasa 

percaya diri siswa siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Jambi.  

Hasil penelitian tersebut memberikan arti bahwa, jika keharmonisan 

keluarga siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Jambi mengalami peningkatan, 

maka rasa percaya diri siswa tersebutpun akan ikut meningkat dengan korelasi 

sebesar 0,56. 

Sedangkan hasil pengujian hipotesis penelitian membuktikan bahwa nilai 

korelasi lebih besar dari 0 (rxy > 0). Sehingga dengan berdasarkan hasil tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa H0 yang berbunyi “Terdapat hubungan yang positif 

antara keharmonisan keluarga dengan rasa percaya diri pada siswa SMP Negeri 3 

Kota Jambi” diterima dan tolak lainnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka 

peneliti dapat mengajukan saran-saran kepada pihak terkait dalam penelitian ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, hendaknya untuk lebih berani dalam mengekspresikan diri 

dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan terbiasa melakukan hal tersebut, 

maka dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, yang nantinya diharapkan 

siswa akan mampu untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan 

berhubungan dengan orang tua maupun dengan lingkungan di sekitarnya. 

2. Bagi guru pembimbing, hendaknya dapat menjaga kepercayaan diri siswa di 

lingkungan sekolah. Guru pembimbing dapat menjaga kepercayaan diri 

siswa melalui cara mengkondisikan situasi kelas yang tidak menjatuhkan 

mental siswa yang kurang percaya diri tersbut serta memberikan 

kesempatan untuk siswa yang kurang percaya diri untuk berani dalam 

mengungkapkan pendapat, pernyataan dan pertanyaan kepadanya.  

3. Bagi orang tua, hendaknya dapat memberikan bantuan kepada siswa untuk 

membiasakan siswa percaya diri saat berada di rumah. Kepercayaan diri 

siswa akan lebih mudah dibentuk oleh orang tua, karena siswa lebih merasa 

dekat dengan kedua orang tuanya di rumah, sehingga rasa canggung, kaku 

dan pesimis dapat diminimalisir saat berinteraksi dengan orang tua. Namun 

hal tersebut membutuhkan kondisi yang nyaman dalam keluarga tersebut. 

Dengan adanya keharmonisan dalam keluarga, maka komunikasi yang 

dilakukan akan lebih lancar dan tidak canggung. 



C. Implikasi terhadap Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa terdapat hubungan yang 

memadai, positif dan berarti antara keharmonisan keluarga dengan rasa percaya 

diri siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Jambi, memberikan implikasi bahwa 

keharmonisan dalam keluarga berhubungan secara pasti dengan rasa percaya diri 

yang dimiliki oleh siswa yang merupakan aspek yang diperlukan dalam masa 

perkembangan hubungan sosial siswa di lingkungan tempanya berada. 

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah, konselor sekolah memiliki peranan yang penting untuk membantu siswa 

dalam menumbuh-kembangkan rasa percaya diri siswa di sekolah. Adapun 

pelaksanaan layanan yang biasa dilakukan di dalam instansi sekolah untuk 

mengatasi rasa kurang percaya diri tersebut, adalah layanan bimbingan kelompok.  

Pemilihan layanan ini dikarenakan disamping bersifat efisien, juga secara 

tidak langsung menjadikan siswa dalam kelompok tersebut belajar bersosialisasi 

dalam lingkup kelompok kecil. Pada pelaksanaannya, siswa akan dituntun agar 

mampu untuk mengemukakan pendapatnya dan menerima pendapat yang 

disampakan oleh teman sekelompok, sehingga rasa kepercayaan diri siswa dalam 

mengemukakan pendapat, mengajukan saran dan kemampuan memberikan solusi 

dari masalah yang dihadapi serta kemampuan untuk menerima pendapat yang 

diberikan oleh orang lain akan lebih berkembang. Dengan demikian, maka siswa 

akan menjadi lebih percaya diri dan terlatih dalam menjalin komunikasi dengan 

orang lain, sehingga keterbukaan diri siswa dalam berkomunikasi dapat terbentuk 

lebih baik lagi.  


