
 
 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat Kepercayaan diri siswa SMP Plus Mambaul Ulum Sukowono Jember 

Berdasarkan hasil analisis data bahwasannya tingkat kepercayaan diri siswa SMP 

Plus Mambaul Ulum Sukowono Jember adalah sedang dengan prosentase 68% (34 

siswa). Sebagian besar kepercayaan diri siswa SMP Plus Mambaul Ulum Sukowono 

Jember belum terlalu kuat. Artinya siswa memiliki kemandirian, berani 

mengungkapkan pendapat, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, akan tetapi 

terkadang siswa juga masih merasa bingung apabila ditanya, merasa gugup, memiliki 

perasaan minder dan meminta bantuan orang lain. 

2. Tingkat Kemandirian siswa SMP Plus Mambaul Ulum Sukowono Jember. 

Berdasarkan hasil analisis data bahwasannya tingkat kemandirian siswa siswa SMP 

Plus Mambaul Ulum Sukowono Jember adalah sedang dengan prosentase 66% (33 

siswa). Sebagian besar kemandirian siswa SMP Plus Mambaul Ulum Sukowono 

Jember belum terlalu kuat. Artinya siswa mampu bertanggung jawab, mampu untuk 

mengurus diri sendiri, mengambil keputusan sendiri dan mampu dalam memecahkan 

masalahnya sendiri, akan tetapi terkadang siswa juga masih meminta bantuan orang 

lain dalam memecahkan masalahnya, meminta pertimbangan orang lain untuk 

mengambil keputusan dan mudah terpengaruh. 



 
 

 
 

3. Hubungan Kepercayaan Diri dengan Kemandirian siswa SMP Plus Mambaul Ulum 

Sukowono Jember.  

Berdasarkan hasil penelitian dari kedua variabel tersebut menunjukkan adanya 

hubungan positif antara kepercayaan diri dengan kemandirian siswa SMP Plus 

Mambaul Ulum Sukowono Jember, yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan 

positif (rxy 0,685; dengan sig < 0,05). Artinya, hubungan antara kepercayaan diri 

dengan kemandirian adalah positif. Jadi, hipotesis dalam penelitian ini berarti 

diterima dengan hasil penelitian terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan 

diri dengan kemandirian siswa SMP Plus Mambaul Ulum Sukowono Jember. 

Semakin tinggi kepercayaan diri siswa maka tingkat kemandiriannya juga tinggi 

 

B. Saran 

 Hasil penelitian ini, tentu masih banyak aspek kelemahan dan jauh dari maksimal, 

karena itu penting sejumlah pihak bisa memahami secara cermat dan seksama dengan 

mempertimbangkan saran-saran, sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian ini di mana semakin tinggi tingkat kepercayaan diri 

siswa, maka semakin baik pula kemandiriannya, oleh karena itu, guna mencapai 

kesuksesan dalam belajar, hendaknya seorang siswa harus meningkatkan kepercayaan 

dirinya dengan cara bersikap optimis dan tidak rendah diri karena dengan percaya diri 

maka dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemandiriannya.  

 

 



 
 

 
 

2. Bagi Guru/Pengajar 

Kepada Guru/pengajar di sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri 

siswa SMP Plus Mambaul Sukowono Jember dengan cara memberikan motivasi dan 

keyakinan atau bahkan ditingkatkan pula program latihan mental setiap hari, guna 

mendapatkan kepercayaan diri yang pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

3.   Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini belum memberikan hasil maksimal dan diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih sempurna. Peneliti selanjutnya 

hendaknya juga menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan 

tingkat kepercayaan diri dan kemandirian serta menambahkan jumlah populasi atau 

sampel agar hasil penelitian bisa lebih maksimal. 

 


