
 
 

68 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang 

berjudul “Bimbingan Pribadi-Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Menjalin 

Relasi Pertemanan pada Siwa di MTs Al-Mustaqim kota Parepare”. Dengan ini 

penulis mengambil kesimpulan akhir yaitu sebagai berikut: 

5.1.1  Bimbingan pribadi-sosial sangat berperan dalam meningkatkan penyesuaian 

diri siswa dalam menjalin relasi pertemanan. Hal ini diperkuat karena 

menggunakan metode langsung dalam peningkatkan kemampuan menjalin 

relasi pertemanan pada siswa di MTs Al-Mustaqim kota Parepare, yaitu metode 

langsung yang dimana dalam metode langsung terdapat dua teknik yakni 

bimbingan individu dan bimbingan kelompok. Kedua bimbingan tersebut 

berperan penting dalam pemahaman dan penerimaan diri secara objektif yang 

bisa membantu meningkatkan kemampuan dalam menjalin relasi pertemana 

bagi siswa karena bimbingan ini dilakukan secara tatap muka atau face to face. 

Sehingga guru pembimbing bisa selalu mengevaluasi sampai dimana siswa 

mampu mengatasi permasalahan yang sedang dialami.  

5.1.2 Meningkatkan kemampuan menjalin relasi pertemanan penting  mengetahui 4 

tahapan dalam mengembangkan hubungan menurut teori penetrasi sosial yaitu, 

1) Tahapan Awal yang dimana memulai suatu hubungan harus dimulai dengan 

awal yang baik dan pada tahapan ini belum pada tingkat percakapan yang 

secara pribadi hanya sebatas pertanyaan basa basi seputaran nama dan alamat, 
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2) Tahapan kedua yaitu membuka diri pada tahap ini individu mampu 

membuka 
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diri agar hubungan bisa terus berlanjut pada tahap berikutnya, 3) Tahap teman 

akrab, dimana pada tahap ini hubungan sudah mulai menjadi jauh pada tingkat 

yang lebih akrab dan terakhir 4) Tahapan mempertahankan hubungan yang 

artinya hubungan yang sudah berjalan secara bertahap mampu bertahan sampai 

pada tingkat persahabatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap 

kemampuan yang dimiliki penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan 

adalah : 

5.2.1 Bagi pihak kampus  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan 

mata kuliah khusunya pada program studi bimbingan konseling islam. 

5.2.2 Bagi Pihak Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pihak sekolah untuk 

meningkatkan pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial dalam meningkatkan 

kemampuan menjalin relasi pertemanan bagi siswa. 

 

 

 


