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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab IV 

berikut dijelaskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara rata-rata keseluruhan empati sosial siswa kelas VIII SMP N 18 Kota 

Jambi berada pada kategori tinggi dengan perolehan skor rata-rata sebesar 

108,68 dengan besaran persentase responden sebesar 70,12%. 

2. Secara rata-rata keseluruhan konsep diri siswa kelas VIII SMP N 18 Kota 

Jambi keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan perolehan skor rata-

rata sebesar 122,29 dengan besaran persentase responden sebesar 69,88%. 

3. Terdapat hubungan konsep diri (X) dengan empati sosial (Y). Temuan ini 

diperoleh berdasarkan tabel corelations menunjukkan hubungan antara 

konsep diri dengan empati sosial sangat kuat positif yaitu 0,883 dengan 

signifikan 0,000 atau kecil dari sig 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Nilai r      sebesar 0,191. Maka  r       > r      yaitu 0,883 > 

0,191. Artinya adanya hubungan konsep diri secara signifikan dengan 

empati sosial. Semakin tinggi konsep diri yang dimiliki siswa kelas VIII 

SMP N 18 Kota Jambi, maka semakin tinggi empati sosial siwa kelas VIII 

SMP N 18 Kota Jambi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah konsep diri 

yang dimiliki siswa kelas VIII SMP N 18 Kota Jambi, maka semakin rendah 

pula empati sosial siswa kelas VIII SMP N 18 Kota Jambi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, (terdapat hubungan yang signifikan dan 

positif antara konsep diri dengan empati sosial. Artinya masih adanya peluang 

untuk meningkatkan konsep diri agar lebih bagus lagi, salah satunya dengan 

empati sosial yang tinggi, maka disarankan kepada yaitu sebagai berikut. 

1. Disarankan kepada siswa untuk dapat meningkatkan empati sosialnya serta 

konsep diri. 

2. Disarankan kepada Guru Pembimbing untuk dapat membantu membentuk 

konsep diri siswa serta dapat membantu meningkatkan empati sosial siswa 

dengan pemberian bimbingan sosial, agar siswa dapat mandiri dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari yang lebih baik. 

C. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Bimbingan dan Konseling 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan tentang konsep diri 

dengan empati sosial pada siswa kelas VIII SMP N 18 Kota Jambi tahun ajaran 

2017/2018 hubungan korelasi sangat kuat.  Jika konsep diri pada diri siswa 

tinggi maka empati sosial yang dimilikinya akan tinggi juga. 

Menurut Bimbingan dan konseling dalam sebuah lembaga pendidikan 

formal yang diharapkan mampu membentuk kepribadian yang lebih baik lagi 

pada diri siswa. Hal ini sesuai dengan pandangan Daryanto & Farid (2015:105) 

pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari suatu 

proses pendidikan pada satuan pendidikan dan pelayanan yang ada pada 

bimbingan dan konseling dapat menunjang proses pencapaian pada diri siswa 

terutama upaya untuk pengembangan kepribadian peserta didik. Terutama 
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program layanan yang dapat membantu guru pembimbing dalam mengamati, 

memperhatikan, membimbing, dan mengrahkan siswa menjadi lebih baik lagi 

dalam hal pencapaian proses perkembangan siswa. Maka perlunya peran dari 

guru pembimbing atau guru Bimbingan dan Konseling untuk dapat 

memberikan layanan yang sesuai sehingga bisa mendorong meningkatkan 

konsep diri positif pada diri siswa yang akan juga berdampak pada empati 

sosialnya. Sesuai hasil penelitian ini, layanan yang dapat diberikan guru 

pembimbing untuk meningkat konsep diri dengan empati sosialnya, seperti 

layanan klasikal didalam kelas maupun layanan konseling kelompok. 

 

 


