
A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka

penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Keterbukaan diri pada siswa MTs Negeri 3 Konawe berada pada kriteria sedang

yaitu sebesar 47 siswa dengan persentase 67.2%. Namun ada pula beberapa

siswa yang masuk pada kriteria tinggi yaitu 23 siswa atau 32.8%. Hal ini

menunjukkan bahwa ada beberapa siswa yang lebih terbuka untuk berbagi

informasi tentang apa yang dirasakan. Disamping itu juga dalam penelitian ini

diamana 9 aspek self disclosure yang telah diukur maka aspek yang lebih

tertutup pada diri siswa adalah aspek sex dan cinta dimana siswa menyatakan

tidak suka atau berbagi informasi tentang aspek ini sedangkan aspek yang lebih

terbuka adalah aspek Inter Personal Relationship (pengalaman) dengan opsi

tinggi mencapai 42.9% dalam artian bahwa pada aspek ini siswa lebih suka

untuk terbuka atau berbagi pengalaman tentang diri kepada orang lain

b. Aspek-aspek dominan yang mempengaruhi self disclosure siswa MTs Negeri 3

Konawe yaitu aspek yang mempunyai nilai mean empirik terbesar adalah aspek

interpersonal dengan mean empirik sebesar 11.51 yang berarti aspek

interpersonal mempunyai pengaruh terbesar dalam menentukan tinggi

rendahnya keterbukaan diri siswa di MTs Negeri 3 Konawe sedangkan aspek

yang tidak telalu memberikan respek kepada siswa untuk keterbukaan diri

adalah aspek sex dan love hal ini berdasarkan mean empirik 5,67 sangat rendah



dibanding dengan beberapa aspek lain yang dijadikan rujukan dalam penelitian

ini.

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka keterabukaan diri (self

disclosure) sangat penting dalam hubungan sosial dengan orang lain serta dalam

dunia bimbingan konseling/penyuluhan di sektor pendidikan sebab individu yang

mampu dalam keterbukaan diri (self disclosure) akan dapat mengungkapkan diri

secara tepat, terbukti mampu menyesuaikan diri (adaptive), lebih percaya diri

sendiri, lebih kompeten, dapat diandalkan, lebih mampu bersikap positif, percaya

terhadap orang lain, lebih objektif, dan terbuka. Sebaliknya individu yang kurang

mampu dalam keterbukaan diri (self disclosure) terbukti tidak mampu

menyesuaikan diri, kurang percaya diri, timbul perasaan takut, cemas, merasa

rendah diri, dan tertutup, sehingga dengan hal tersebut maka guru bimbijgan

konseling harus produktif dalam melakukan pengamatan terhadap masalah yang

dihadapi siswa terutama yang berhubungan dengan keterbukaan diri agar

senantiasa mengarahkan kepada nasehat-nasehat yang berhubungan dengan

pendidikan agama Islam untuk membentuk karakter anak didik yang lebih religius

B, Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini masih

terdapat kekurangan dan juga kelemahan. Namun hal tersebut menjadi

pembelajaran bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya yang akan



membahas atau meneliti hal yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dijelaskan diatas, maka ada beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat, yaitu:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan positif bagi para orang tua

dan guru bimbingan konseling dalam melakukan interaksi dengan siswa,

karena tidak semua siswa bisa mengungkapkan secara langsung apa yang

dipikirkan atau dirasakannya. Sebab pada usia remaja anak adalah masa

pertumbuhan sehingga sangat rentan melakukan hal-hal yang dianggap baru

/menantang sehingga dengan itu dapat menjadi pedoman dalam

pengambilan kebijakan

2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan kajian, jika hendak mengetahui aspek

self disclosure pada siswa dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat

meneliti hal-hal lain yang mempengaruhi self disclosure meskipun dalam

aspek self disclosure yang berbeda.

3. Disarankan kepada guru agar senantiasa memberikan bimbingan dan

penyuluhan kepada siswa yang bernuansa Islam untuk mencegah

prilaku-prilaku menyimpang oleh siswa

4. Bagi Peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan

dengan penelitian ini diharapkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian

dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan

pengungkapan diri antara lain besar kelompok, efek diadik, perasaan

menyukai, kompetensi, topik, usia, etnis, penerima hubungan & tingkat


