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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan positif antara dukungan 

sosial sesama pendaki dengan kepercayaan diri pendaki gunung. Artinya, 

semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan sesama pendaki maka semakin 

tinggi pula kepercayaan diri yang dimiliki pendaki tersebut, begitu juga 

sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. Dengan sumbangan efektif sebesar 8,236 %. 

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Bagi Sesama Pendaki Gunung 

Bagi sesama pendaki, dukungan sosial yang diberikan member 

pengaruh yang besar dan signifikan terhadap kepercayaan diri pendaki 

lain. Diharapkan sesama pendaki yang memiliki teman pendaki kurang 

percaya terhadap diri sendiri dapat memberikan dukungan agar teman 

pendaki tersebut memiliki kembali kepercayaan pada dirinya sendiri, 

karena pada kenyataannya dukungan sosial memiliki peran yang besar 

terhadap kepercayaan diri untuk menggapai tujuan yang diinginkan. 

2. Bagi Pendaki Gunung 

Untuk dapat mencapai sebuah tujuan diperlukan kepercayaan diri 

yang tinggi. Oleh sebab itu setiap pendaki harus mempertahankan 
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kepercayaan diri yang telah dimiliki untuk dapat mencapai tujuan 

yang diingikan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mewawancarai seluruh 

individu dalam suatu komunitas pendaki gunung, seperti dewan pengurus 

pusat, dewan pengurus daerah, dewan pengurus cabang, dan anggota 

pendaki dalam komunitas. Dengan tujuan mendapatkan permasalahan 

kepercayaan diri pada pendaki gunung tersebut dari berbagai macam 

sudut pandang. 

Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

kepercayaan diri pendaki gunung diharapkan dapat mengembangkan lebih 

lanjut penelitian – penelitian selanjutnya, penelitian tentang kepercayaan 

diri pada pendaki gunung dapat mengaitkan dengan ciri – ciri lain yang 

relevan, seperti mampu dalam menghadapi masalah, bertanggung jawab 

terhadap keputusan dan tindakan, tidak mudah putus asa, serta 

kemampuan menerima kritik. Adanya penelitian tentang ciri – ciri tersebut 

bertujuan agar penelitian yang berhubungan dengan kepercayaan diri 

pendaki gunung lebih variatif dan dapat memperkaya referensi di dunia 

pendidikan, khususnya di bidang psikologi sosial. 

 

 

 

 


