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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.  

1. Sebagian besar siswa kelas IX Bilingual SMPN 13 Kota Bandung memiliki 

skor yang tinggi dalam hal motivasi berprestasi. Ini mengindikasikan bahwa 

para siswa telah memiliki motivasi berprestasi yang baik. Kendati demikian, 

mengingat kelas bilingual pada awalnya dimaksudkan untuk sekolah bertaraf 

internasional, sudah semestinya keseluruhan siswa memiliki motivasi 

berprestasi yang baik sehingga siswa yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini harus ditingkatkan motivasi berprestasi.    

2. Program bimbingan belajar dirancang untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa menggunakan variasi bimbingan klasikal dan bimbingan 

kelompok dengan menggunakan teknik-teknik diskusi terfokus, diskusi kelas, 

bermain peran, dan studi kasus.   

3. Progam bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa 

memiliki efektivitas yang sangat signifikan. 

 

 

2. Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian ditujukan kepada Guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor dan peneliti selanjutnya sebagai berikut.  

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling/ konselor. 

    a. Program Bimbingan Belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa     

sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari Kelas VII dan 

Kelas VIII agar siswa memiliki motivasi berprestasi sejak dini. 

b. Bimbingan belajar penting untuk dimasukkan ke dalam Program Kerja  

Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, khususnya bagi siswa yang 
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kurang terampil dalam menentukan pilihan alternatif pada saat 

menyelesaikan tugas. Dengan demikian penting bagi Guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor  untuk membaca dan menguasai metode-metode 

bimbingan belajar yang telah dikembangkan para ahli.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

    a. Program Bimbingan Belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa   

sebaiknya dilakukan pada subjek yang lebih banyak dengan mengambil 

sampel dari setiap tingkatan. 

b. Waktu yang digunakan dalam penelitian sebaiknya dilakukan dalam waktu 

yang cukup lama agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

  


