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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 BAB V ini menguraikan simpulan secara keseluruhan, implikasi 

berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, serta rekomendasi bagi Guru 

BK dan peneliti selanjutnya. 

 

5.1. Simpulan 

Merujuk pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai, yaitu dengan diperolehnya 

program bimbingan dan konseling pribadi sosial berdasarkan profil perilaku 

konsumtif siswa. Selanjutnya, secara rinci terdapat beberapa kesimpulan yang 

berkaitan dengan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1) Skor rata-rata intensitas perilaku konsumtif siswa kelas X SMA Negeri 

2 Bandung Tahun Pelajaran 2014-2015 adalah 3.23, skor tersebut ada 

pada kategori kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa kadang-kadang berperilaku konsumtif seperti membeli 

produk berdasarkan keinginan bukan berlandaskan kebutuhan, 

membeli produk di luar jangkauan kemampuan finansial, membeli 

produk yang kurang bermanfaat serta membeli produk untuk 

menunjukkan kelas sosial tinggi. 

2) Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial untuk Mereduksi 

Perilaku Konsumtif dapat memberikan gambaran secara umum yang 

menitikberatkan pada upaya untuk mereduksi perilaku konsumtif 

dengan cara mengembangkan potensi pribadi sosial siswa.  

 

5.2. Implikasi 

Perilaku konsumtif pada seseorang terjadi ketika individu mempunyai 

keinginan untuk selalu mengkonsumsi suatu barang secara berlebihan dan tidak 

berdasar pada kebutuhan. Perilaku konsumtif tidak dapat dibiarkan begitu saja 

karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangan individu di masa 

kini dan di masa yang akan datang. Dalam proses pelayanan yang diberikan pada 
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setiap individu, konselor harus menyadari betul akan keunikan dan karakteristik 

yang berbeda antara individu satu dengan lainnya agar layanan yang diberikan 

konselor dapat lebih efektif dan efisien.  

Seorang konselor sangatlah penting yang berperan langsung dalam upaya 

mereduksi perilaku konsumtif hendaknya tidak berperilaku konsumtif dalam 

kesehariannya. Konselor hendaknya mampu menampilkan jiwa yang sederhana, 

memiliki kemandirian ekonomis serta mampu mengelola keuangan dengan baik. 

Hal tersebut dapat dijadikan model bagi siswa untuk dapat mereduksi sampai 

menghilangkan perilaku konsumtif dalam diri siswa.  

Upaya mereduksi perilaku konsumtif dalam layanan bimbingan dan 

konseling pribadi sosial ditekankan pada hal sebagai berikut :  

1) Siswa mampu menerima dirinya secara positif, objektif dan konstuktif 

sehingga tidak menjadikan suatu objek atau benda sebagai tolak ukur 

penghargaan dirinya di hadapan orang lain.  

2) Siswa mampu mencapai kemandirian perilaku ekonomis dengan 

karakteristik mempunyai jiwa hemat, ulet dan sungguh-sungguh.  

 

5.3. Rekomendasi 

Gambaran profil intensitas perilaku konsumtif siswa kelas X SMA Negeri 

2 Bandung Tahun Pelajaran 2014-2015 secara umum ada pada kategori kadang-

kadang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kecenderungan perilaku 

konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih lanjut agar siswa mampu 

mereduksi perilaku konsumtif agar terhindar dari dampak negatif perilaku 

konsumtif di masa kini dan di masa yang akan datang.  

5.3.1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas perilaku konsumtif siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Bandung Tahun Pelajaran 2014-2015 secara umum ada 

pada kategori kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif 

telah terjadi di kalangan siswa dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, dalam upaya 

mereduksi perilaku konsumtif siswa Guru Bimbingan dan Konseling dapat 

menggunakan program pribadi sosial untuk mereduksi perilaku konsumtif. 
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Program bimbingan dan konseling pribadi sosial untuk mereduksi perilaku 

konsumtif diberikan dengan tujuan agar siswa mampu mengembangkan potensi 

pribadi sosial sehingga terhindar dari perilaku konsumtif.  

5.3.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah gambaran perilaku konsumtif 

secara umum. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelaahan lebih 

lanjut mengenai perilaku konsumtif berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif siswa. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat 

melakukan treatment melalui berbagai teknik konseling untuk mereduksi perilaku 

konsumtif siswa.  

 


