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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan deskripsi, analisis, intepretasi data dan 

pengolahan data statistik yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan 

antara harga diri (self esteem) dengan prestasi belajar. Dimana antara self 

esteem dan prestasi belajar memiliki hubungan sebagai berikut: 

a) Bagi siswa yang mempunyai self esteem yang positif akan lebih dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

b) Memiliki kemampuan yang lebih pada siswa yang mempunyai self 

esteem yang positif/ tinggi, karena siswa tersebut memandang dirinya 

mempunyai evaluasi diri yang baik sehingga siswa tersebut dapat 

mengekspresikan sikapnya yang tepat dan memiliki keyakinan  diri 

dalam menyelesaikan tugas dengan baik. 

c) Siswa dapat menerima dirinya sebagai siswa yang kompeten, dapat 

berinteraksi dengan baik di lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. 

d) Bagi siswa yang mempunyai self esteem yang tinggi akan lebih 

berpeluang meraih prestasi yang baik. 
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Data variabel X dan Y dalam penelitian ini memenuhi uji persyaratan 

analisis yaitu data berdistribsi normal dan linear berdasarkan hasil analisis 

data diperoleh regresi yang berarti serta memiliki hubungan yang positif.  

B. Implikasi 

Implikasi yang didapat dalm penelitian ini menunjukkan bahwa self 

esteem yang mencerminkan adanya penerimaan siswa tehadap dirinya sendiri 

apa adanya, sikap inteaksi siswa terhadap lingkungan di sekolah baik antara 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan yang lainnya. 

Dan adanya penghargaan yang diperoleh siswa sehingga siswa merasa upaya 

yang dilakukannya berharga. Hal tersebut merupakan penilaian terhadap 

siswa. Selain itu adanya evaluasi diri terhadap siswa dimana hal tersebut 

mencerminkan adanya ekspresi sikap dari siswa sebagai bentuk dari 

penguasaan materi pelajaran yang dipelajarinya, serta keyakinan diri siswa 

terhadap setiap pelajaran yang dipelajarinya, sehingga siswa merasa yakin 

terhadap kemampuannya. Jadi setiap kenaikan self esteem /positifnya self 

esteem, sehingga akan menaikan prestasi belajar. Dengan demikian self 

esteem merpakan salah salah faktor yang dapat mempengaruhi tinggi/ 

rendahnya prestasi belajar.  

Meskipun bukan hanya self esteem saja yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa SMK Negeri 46 Jakarta karena masih banak faktor lain 

yang mempengaruhi seperti intelegensi, kesehatan dsb. Namun penelitian ini 

dapat membuktikan secara empiris bahwa self esteem merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. 
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C. Saran  

Berdasarkan dari implikasi penelitian diatas, maka peneliti 

memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat, 

yaitu: 

1. Hendaknya bagi seorang remaja atau siswa harus menanamkan rasa 

harga diri yang positif, sehingga di dalam lingkungan setiap siswa akan 

mampu beradaptasi dan menilai dirinya sebagai siswa yang memiliki 

kemampuan, dan berkompeten. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai self 

esteem agar meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa SMK Negeri 46 Jakarta sehigga nantinya penelitian akan 

dapat bermanfaat dan terus menggali faktor lain yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. 
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