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BAB 5  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dari masalah yang diangkat mengenai “Hubungan 

Antara Konformitas Teman Sebaya dan Konsep Diri ‘Me’ Dengan Sikap Religius Siswa 

MAN 1 Cilacap maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel  konformitas 

teman sebaya dengan variabel sikap religius siswa MAN 1 Cilacap. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian dengan besarnya hubungan atau 

korelasi antara konformitas teman sebaya sebagai X1 dengan sikap religius 

sebagai Y dengan nilai korelasi sebesar 0,241, nilai tersebut menunjukkan 

arah hubungan yang positif namun dengan makna nilai korelasi yang rendah 

atau lemah. Hasil nilai p value (Sig.) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa 

hubungan konformitas teman sebaya dan sikap religius siswa adalah 

signifikan. Nilai signifikasi tersebut bermakna bahwa sampel dapat mewakili 

populasi.  

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel konsep diri 

‘me’ dengan variabel sikap religius siswa MAN 1 Cilacap. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil penelitian dengan besarnya hubungan atau korelasi 

antara konsep diri ‘me’ sebagai X2 dengan sikap religius sebagai Y dengan 

nilai korelasi sebesar 0,159, nilai tersebut menunjukkan arah hubungan yang 

positif namun dengan makna korelasi yang sangat rendah atau sangat lemah. 

Hasil nilai p value (Sig.) sebesar 0,20 menunjukkan bahwa hubungan konsep 

diri ‘me’ dengan sikap religius siswa adalah signifikan. Nilai signifikasi 

tersebut bermakna bahwa sampel dapat mewakili populasi.  

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

konformitas teman sebaya dan konsep diri ‘me’ dengan sikap religius siswa 

MAN 1 Cilacap. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penelitian dengan nilai 

atau besarnya hubungan secara bersama-sama antara konformitas teman 

sebaya (X1) dan konsep diri ‘me’ (X2) dengan sikap religius sebesar 234,000, 
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yang bermakna terdapat hubungan positif dengan arah hubungan yang 

rendah dengan kontribusi variabel bebas sebesar 23,4% dengan variabel 

terikat.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk penelitian selanjutnya  

Penelitian ini memberikan informasi bahwa terdapat hubungan positif antara 

konformitas teman sebaya dan konsep diri ‘me’ namun  nilai korelasinya 

masih lemah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mencari faktor lain 

yang memengaruhi sikap religius. 

2. Saran bagi siswa  

Berdasarkan hasil penelitian, sikap religius responden sebagian besar cukup 

tinggi atau sudah cukup baik. Oleh karena itu, siswa sebaiknya 

mempertahankan sikap religius ini dengan cara bergaul dengan lingkungan 

sosial yang mendukung agar menjadi pribadi baik.  
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