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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

1. Ada hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri dan berpikir 

positif dengan penyesuaian sosial diperoleh dari Ry(1,2) = 0,691, Fregresi =

14,638 dengan p < 0,01.

2. Ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dengan 

penyesuaian sosial diperoleh dari rpar-x1y = 0,293 dengan p < 0,05.

3. Ada hubungan positif yang signifikan antara berpikir positif dengan 

penyesuaian sosial diperoleh dari rpar-x2y = 0,500 dengan p < 0,05.

4. Konsep diri memberi sumbangan efektif sebesar 4,9 % dan berpikir positif 

memberi sumbangan efektif sebesar 42,9 % terhadap penyesuaian sosial.

5. Berdasarkan mean empirik dapat diketahui bahwa tingkat konsep diri 

tergolong tinggi, berpikir positif tergolong tinggi, dan penyesuaian sosial 

tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dari mean empirik variabel konsep 

diri sebesar 110,343 dan mean hipotetik 90, variabel berpikir positif 

mempunyai mean empirik 128,086 dan mean hipotetik 110, sedangkan 

variabel penyesuaian sosial mempunyai mean empirik 105,200 dan mean 

hipotetik 82,5. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka 

penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Saran-

saran ini di tujukan kepada : 

1. Kepada pihak BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

Bagi siswa-siswi di BBRSBD Prof. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dan berpikir positif 

dengan penyesuaian sosial. Berdasarkan hal tersebut maka pihak BBRSBD 

Prof. Dr. Soeharso dapat : 

a. Melakukan pembinaan dalalam aspek psikologis dengan cara 

memperbanyak acara sarasehan atau diskusi tentang penyandang cacat 

9yang melibatkan keluarga), didampingi oleh konsultan terapi khusus 

dalam penanganan penyandang cacat. Dengan demikian, diharapkan 

BBRSBD akan  lebih proaktif sekaligus dapat menjadi wadah bagi para 

orang tua yang memiliki remaja penyandang cacat untuk bertukar 

informasi, bertukar pengalaman dan meningkatkan kopetensi orang tua 

atau keluarga dalam menangani anak yang memiliki cacat fisik atau tubuh. 

b. Melengkapi fasilitas-fasilitas di BBRSBD untuk ketrampilan pada 

penyandang cacat, misalnya pelatihan atau ketrampilan pengolahan barang 

seperti mengukir, menjahit, perbengkelan, komputer juga pada bidang 

iklan, riset yang memerlukan ide-ide dan lain sebagainya. 

2. Siswa-siswi di BBRSBD Dr. Soeharso Surakarta. 
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a. Meningkatkan kesadaran tentang keadaan diri sehingga mampu berfikir 

positif, optimis dan selalu mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, 

banyak bergaul dengan masyarakat luas, mengikuti perkumpulan-

perkumpulan atau organisasi baik sesama penyandang cacat maupun 

dengan masyarakat yang bukan penyandang cacat agar mampu 

mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat luas. 

b. Lebih memfokuskan pad langkah-langkah yang harus ditempuh demi 

masa depan dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihan yang 

dimiliki, selalu menambah wawasan, informasi keahlian dari media cetak, 

media elektronika serta internet juga mengikuti pelatihan-pelatihan kerja 

agar lebih berinovasi dan kreatif demi kehidupan yang lebih layak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

a. Peneliti selanjutnya disarankan meneliti konsep diri dan berpikir positif 

dengan penyesuaian sosial dengan cara memperluas populasi dan 

menambah sampel penelitian agar ruang lingkup dan generalisasi 

penelitian menjadi lebih luas. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang penyesuaian sosial 

dengan mengaitkan dengan variabel-variabel lain. 

4. Bagi masyarakat umum. 

Masyarakat dapat menumbuhkan sikap empati kepada penyandang 

cacat tubuh, memperlakukan seperti layaknya orang normal, memberikan 

semangat dan dorongan dengan memberikan kesempatan pada penyandang  
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cacat tubuh untuk mengembangkan kemampuan  misalnya kemampuan untuk 

berwiraswasta. 


