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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasaran hasil penyebaran angket mengenai faktor yang mempengaruhi 

konsep diri pada siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA Adhyaksa 1 

Kota Jambi dengan jumlah responden sebanyak 44 orang Terlihat bahwa proporsi 

faktor yang mempengaruhi Konsep diri siswa yaitu berada pada proporsi 

”sebagian besar” dimana dari 44 sampel penelitian ini terdapat sebagian besar 

anak terpengaruh oleh faktor yang ada dalam penelitian ini,yaitu faktor peranan 

kemempuan dan penampilan fisik,faktor peranan harga diri,faktor peranan 

keluarga dan terakhir faktor peranan kelompok teman sebaya,jika di 

persentasekan total sebanyak 60,80% dari 44 siswa ini terpengaruh konsep 

dirinya dari ke empat faktor tersebut.Deskripsi secara umum pembahasan hasil 

penelitian selanjutnya menguraikan tentang tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Faktor peranan kemampuan dan penampilan fisik dalam mempengaruhi 

konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah berada pada proporsi 

“sebagian kecil”,dimana dari keempat faktor yang mempengaruhi konsep diri 

siswa sebanyak sebagian kecil atau dengan persentase dari ke 44 siswa 

tersebut sebanyak  21% konsep diri siswa berprestasi belajar rendah 

dipengaruhi oleh peranan kemampuan dan penampilan fisik mereka, didalam 

faktor ini mencakup tentang kemampuan intelektual,kemampuan 
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ekonomi,persepsi siswa tentang fisik yang dimilikinya serta penilaia orang 

lain terhadap individu yang dapat mempengaruhi konsep dirinya.jadi 

berdasarkan persentase tersebut diharapkan siswa dapat mengurangi atau jika 

kampu menghilangkan faktor kemampuan dan penampilan fisik ini sebagai 

penghambat perkembangan konsep diri mereka.Dengan cara meningkatkan 

kepecayaan diri,menerima citra fisik mereka dengan baik dan selalu 

berpandangan positif terhadap orang lain dan diri sendiri. 

2. Faktor peranan harga diri dalam mempengaruhi konsep diri siswa yang 

memiliki prestasi belajar rendah berada pada proporsi “sebagian 

kecil”,dimana dari keempat faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa 

sebanyak sebagian kecil atau dengan persentase dari ke 44  siswa tersebut 

sebanyak  21% konsep diri siswa berprestasi belajar rendah dipengaruhi oleh 

peranan harga diri mereka, didalam faktor ini mencakup tentang kekuatan 

siswa dan keberartian siswa pada lingkungannya yang ia tempati.Dengan 

persentase tersebut diharapkan siswa mapu mengurangi atau menghilangkan 

faktor yang mempengaruhi mereka dengan cara percaya kepada diri 

sendiri,menghargai diri sendiri,memandirikan diri dan memberikan kebebasan 

kepada pilihan diri sendiri secara utuh. 

3. Faktor peranan keluarga dalam mempengaruhi konsep diri siswa yang 

memiliki prestasi belajar rendah berada pada proporsi “sebagian 

kecil”,dimana dari keempat faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa 

sebanyak sebagian kecil atau dengan persentase dari ke 44  siswa tersebut 
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sebanyak  28% konsep diri siswa berprestasi belajar rendah dipengaruhi oleh 

peranan keluarga mereka, didalam faktor ini mencakup tentang komunikasi 

didalam keluarga dan bagaimana pola asuh orang tua.dengan persentase 

tersebut siswa duharapkan bisa mengurangi atau jika bisa menghilangkan 

faktor peranan keluarga yang dapat mempengaruhi konsep diri mereka,yaitun 

dengan cara senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang tua,komunikasi 

yang baik dan mnerima pesan baik dari keluarga dengan lapang dada,sehingga 

tidak ada laki rasa berontak kepada sikap orang tua dan hubungan yang tidak 

baik dengan keluarga. 

4. Faktor peranan teman sebaya dalam mempengaruhi konsep diri siswa yang 

memiliki prestasi belajar rendah berada pada proporsi “sebagian 

kecil”,dimana dari keempat faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa 

sebanyak sebagian kecil atau dengan persentase dari ke 44  siswa tersebut 

sebanyak  30% konsep diri siswa berprestasi belajar rendah dipengaruhi oleh 

peranan kelompok teman sebaya mereka, didalam faktor ini yaitu mengenai 

hubungan dengan teman sebaya dan perlakuan teman sebaya yang akan 

membentuk konsep diri setiap individu.Dari persentase tersebut diharapkan 

siswa yang berprestasi belajar rendah mampu mengurangu atau 

menghilangkan faktor yang mereka dapat dari teman sebaya sebagai 

penghambat perkembangan konsep diri siswa berprestasi belajar rendah 

dengan cara menjaga hubungan baik dengan teman sebaya,bersosialisasi 

dengan baik,menerima kritik dengan memilih positif dan negatifnya. 
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Dari keempat faktor tersebut terdapat satu faktor yang memiliki 

persentase yang paling tinggi dimana faktor tersebut berada pada faktor peranan 

teman sebaya yang memiliki persentase (30%) hal ini berarti dari 44 siswa 

berprestasi belajar rendah sebanyak 30 % pengaruh  perkembangan konsep diri 

mereka berasal dari kelompok teman sebaya,hal ini terbukti oleh fenomena 

lapangan yang peneliti lihat langsung pada saat meneliti,dimana banayak sekali 

siswa yang berprestasi belajar rendah terpengaruh oleh teman-temannya,jika 

teman mengajak bolos sekolah mereka ikut,jika teman menganggap mereka tidak 

bisa mereka pasti tidak berani tampil di kelas hal ini pun terbukti memang pada 

masa SMA kebanyakan siswa menghabiskan sebagian besar kegiatannya 

bersama teman-teman,maka dari itu faktor peranan teman sebaya ini terbukti 

memeng sangat mempengaruhi siswa berprestasi belajar rendah di SMA 

Adhyaksa 1 Kota Jambi. 

B. Saran 

Dengan adanya temuan bahwa faktor-faktor yang memperngaruhi konsep 

diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah yaitu faktor peranan kemampuan 

dan penampilan fisik,peranan harga diri,peranan keluarga dan peranan teman 

sebaya berada pada proporsi sebagian maka disarankan: 

1. Bagi Siswa. 

Bagi siswa hendaknya mampu mengurai faktor yang dapat 

menghambat perkembangan konsep diri mereka dengan cara meningkatkan 

konsep diri mereka dalam hal positif,meningkatkan kemampuan yang mereka 
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miliki,memberikan penghargaan kepada diri sendiri dan menjaga hubungan 

baik dengan anggota keluarga dan teman sebaya lebih baik lagi. 

2. Bagi Guru 

a. Guru harus lebih memberikan dukungan terhadap perilaku siswa yang 

positif seperti dengan memberikan pujian yang baik ketika siswa 

melaksanakan pekerjaan yang baik yang diberikan guru atau mampu 

menjawab pertanyaan. 

b.  Guru harus menghindari kata-kata yang negatif kepada siswa.  

c.  Guru harus lebih mampu membangun komunikasi dan kerjasama dengan 

orang tua atau wali siswa. Hal itu bertujuan agar upaya guru di dalam 

membentuk konsep diri siswa dapat sejalan dan berkesinambungan 

dengan lingkungan keluarga. 

3. Bagi Guru Bimbingan & Konseling 

Menjadi pertimbangan bagi guru BK dalam membantu siswa 

berprestasi belajar rendah yang memiliki masalah pada konsep diri 

mereka,seperti meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka dan 

mengembangkan segala kemampuan yang ada pada diri mereka. Serta 

membantu siswa berprestasi rendah memiliki konsep diri yang tinggi atau 

positif. 

4. Bagi Orang Tua 

Orang tua diharapkan mampu memberikan kehangatan,bimbingan dan 

pengawasan yang baik terhadap anak dirumah maupun luar 
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rumah,memberikan pola asuh yang baik sehingga anak dapat pengalaman 

yang baik dalam keluarga sehingga anak akan mengembangkan dan menilai 

dirinya secara baik pula.Hal ini membuat anak membentuk konsep diri dengan 

baik dan optiamal. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Perlu mengadakan penelitian mencakup faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsep diri siswa berprestasi belajar rendah secara lebih luas 

dan mendalam, terutama faktor peranan kemampuan dan penampilan 

fisik,peranan harga diri,peranan keluarga serta peranan kelompok teman 

sebaya. 

C. Implikasi Penelitian Terhadap BK 

Adanya temuan bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

siswa yang memiliki prestasi belajar rendah yakni faktor peranan kemampuan dan 

penampilan fisik,peranan harga diri,peranan keluarga dan peranan teman sebaya. 

Faktor peranan teman sebaya merupakan faktor yang paling tinggi dalam 

mempengaruhi konsep diri siswa berprestasi rendah, hal ini dapat menjadi acuan 

terhadap guru bk dalam menyusun program layanan bimbingan dan konseling. 

Sehingga dapat  terus mengembangkan perkembangan konsep diri siswa yang 

memiliki prestasi belajar rendah. 

Dengan adanya temuan hasil penelitian ini guru pembimbing dapat lebih 

matang untuk mempersiapkan program ataupun layanan-layanan serta 

memperhatikan lebih baik lagi bahwa pada perkembangan konsep diri ini, faktor 
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peranan kemampuan dan penampilan fisik,peranan harga diri,peranan keluarga 

dan peranan teman sebaya saling berperan dalam membentuk konsep diri. Tugas 

sebagai guru pembimbinglah mengarahkan bagaimana menyikapi faktor-faktor 

yang dapat mempenaruhi konsep diri dengan baik. sehingga konsep diri siswa 

berprestasi belajar rendah dapat berkembang dengan baik pula. 

Diharapkan perkembangan konsep diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah menjadi perhatian penuh guru pembimbing sehingga siswa 

berprestasi belajar rendah menjadi percaya diri serta mengembangkan konsep 

dirinya dengan optimal dan positif. 

 

 

 

 


