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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasaran hasil penyebaran angket mengenai penyesuaian diri pada 

siswa yang memiliki prestasi belajar rendah kelas VII SMP N 8 Kota Jambi 

dengan jumlah responden sebanyak 66 orang diketahui bahwa penyesuaian diri 

siswa yang memiliki prestasi belajar rendah dengan menggunakan rumus 

presentase besaran persentase bobot rata-rata 50%. Namun setelah direduksi 

dengan menggunakan rumus identifikasi faktorial didapatlah terletak pada 

proporsi Sebagian Kecil. Deskripsi secara umum pembahasan hasil penelitian 

selanjutnya menguraikan tentang tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah pada faktor  

kondisi fisik dalam mempengaruhi penyesuaian diri siswa dimaknakan berada 

pada proporsi sebagian kecil (18%), didalam faktor ini mencakup tentang 

pewarisan (hereditas) dan  kesehatan fisik yang dapat mempengaruhi. 

2. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah pada faktor 

unsur-unsur kepribadian dalam mempengaruhi penyesuaian diri siswa yang 

memiliki prestasi belajar rendah dimaknakan berada pada proporsi sebagian 

kecil (20%), didalam faktor ini mencakup tentang kemampuan dalam hal 

realisasi diri dan kualitas intelegensi yang dimiliki. 

3. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah pada faktor 

proses belajar dalam mempengaruhi penyesuaian diri siswa yang memiliki 
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prestasi belajar rendah dimaknakan berada pada proporsi sebagian kecil 

(16%), didalam faktor ini mencakup tentang kemauan yang kuat untuk terus 

belajar dalam menyesuaikan diri, dan pengalaman yang dimiliki individu. 

4. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah pada faktor 

lingkungan dalam mempengaruhi penyesuaian diri siswa yang memiliki 

prestasi belajar rendah dimaknakan berada pada proporsi sebagian kecil 

(25%), didalam faktor ini yaitu mengenai hubungan dengan keluarga, sekolah 

dan masyarakat. 

5. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah pada faktor 

agama dalam mempengaruhi penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah dimaknakan berada pada proporsi sebagian kecil (21%), 

didalam faktor ini yaitu ketaatan mengenai ajaran agama dan pengetahuan 

mengenai agama yang dianut. 

 

B. Saran 

Dengan adanya temuan bahwa faktor-faktor yang memperngaruhi 

penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah yaitu faktor peranan 

kondisi fisik, unsur-unsur kepribadian, proses belajar, lingkungan, dan agama 

pada proporsi sebagian maka disarankan: 

1. Menjadi masukan bagi guru agar tidak menilai bahwa faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri siswa yang memiliki penyesuaian diri rendah 

ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja namun dipengaruhi banyak 
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faktor seperti peranan kondisi fisik, unsur-unsur kepribadian, proses belajar, 

lingkungan, dan agama . 

2. Menjadi pertimbangan bagi guru BK dalam membantu siswa berprestasi 

belajar rendah yang memiliki masalah pada penyesuaian diri. Serta membantu 

siswa berprestasi rendah memiliki penyesuaian diri yang tinggi atau menjadi 

kearah positif. 

3. Menjadi masukan bagi orang tua agar tidak melupakan pentingnya 

perkembangan penyesuaian diri positif bagi anak tersebut, dengan mengetahui 

faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri,sehingga orang tua dapat 

bertindak dan bersikap sesuai dengan hal yang dapat meningkatkan 

penyesuaian diri anak itu sendiri. 

 

C. Implikasi Penelitian Terhadap BK 

Adanya temuan bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

diri Menurut Schneiders dalam Ali dan Asrori (2012:181-189) proses 

penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh 5 faktor yakni: faktor peranan kondisi 

fisik, unsur-unsur kepribadian, proses belajar, lingkungan, dan agama. Adapun 

hasil penelitian ini faktor lingkungan merupakan faktor yang paling tinggi dalam 

mempengaruhi penyesuaian diri siswa berprestasi rendah, hal ini dapat menjadi 

acuan terhadap guru bk dalam menyusun program layanan bimbingan dan 

konseling. Sehingga dapat  terus mengembangkan perkembangan penyesuaian 

diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah. 
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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 penyesuaian diri ini, 

faktor peranan kondisi fisik, unsur-unsur kepribadian, proses belajar, lingkungan, 

dan agama saling berperan dalam membentuk penyesuaian diri. Tugas sebagai 

guru pembimbinglah mengarahkan bagaimana menyikapi faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi penyesuaian diri dengan baik. sehingga penyesuaian diri 

siswa berprestasi belajar rendah dapat berkembang dengan baik pula. karena pada 

dasarnya menurut Fatimah (2008:195-198), suatu individu yang dikatakan 

memiliki penyesuaian diri positif apabila individu bisa melakukan penyesuaian 

diri yang baik, hal ini tentunya didapat yakni bagaimana faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri ini mempengaruhi diri pribadi siswa. 

Diharapkan perkembangan penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah menjadi perhatian penuh guru pembimbing sehingga siswa 

berprestasi belajar rendah menjadi percaya diri serta mengembangkan 

penyesuaian dirinya dengan optimal dan kearah yang lebih positif. 

 

 

 


