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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Konseling kelompok dengan pendekatan konseling realitas efektif untuk 

pengembangan kendali diri peserta didik secara keseluruhan yang meliputi aspek 

kedisiplinan diri, aspek pengendalian tindakan impulsif, aspek kebiasaan hidup 

sehat, aspek etos kerja, dan aspek keandalan diri.  

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian tentang konseling kelompok dengan 

pendekatan konseling realitas untuk pengembangan kendali diri peserta didik 

kelas XI SMA Plus Muthahhari Bandung dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:  

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor  

a. Hasil penelitian menunjukkan konseling kelompok dengan pendekatan 

konseling realitas efektif untuk pengembangan kendali diri peserta didik. 

Dengan demikian guru bimbingan dan konseling dapat menerapkan upaya 

preventif yaitu mengagendakan program bimbingan untuk meningkatkan 

pengendalian diri. Langkah yang dapat dilakukan yaitu menganalisis 

berbagai kebutuhan (need asessment) permasalahan dan hambatan yang 

dialami peserta didik untuk mendukung upaya pengembangan kendali diri, 

melakukan asessment menggunakan kuesioner kendali diri dan 

memberikan pemahaman akan pentingnya kendali diri. Guru bimbingan 

dan konseling juga seyogyanya memanfaatkan hasil penelitian dan 

mengimplementasikan konseling kelompok dengan pendekatan konseling 

realitas sebagai alternatif layanan untuk mengatasi permasalahan 

rendahnya kendali diri peserta didik.  

b. Dalam penerapan konseling kelompok realitas membutuhkan pemahaman 

teori dan keterampilan. Untuk itu direkomendasikan kepada guru 

bimbingan dan konseling untuk mengikuti pelatihan pada lembaga terkait 

tentang penerapan konseling kelompok realitas.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Berangkat dari keterbatasan-keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan 

maka disarankan hal-hal berikut untuk peneliti selanjutnya:   

a. Observasi pelaksanaan konseling kelompok dengan pendekatan realitas 

tidak hanya pada dokumentasi pelaksanaannya saja, tetapi juga disarankan 

untuk dilengkapi dengan format observasi khusus seperti format observasi 

check list untuk mendokumentasikan perubahan perilaku dari sebelum 

kegiatan dan sesudah kegiatan agar lebih akurat.  

b. Tahapan dalam konseling kelompok realitas disarankan tidak hanya sampai 

pada tahap komitmen, akan tetapi juga dapat sampai pada tahap tindak 

lanjut (follow up). Tahap tindak lanjut ini merupakan tahap dimana konselor 

memonitor dan mengevaluasi perubahan perilaku secara real di luar sesi 

konseling. Perubahan perilaku yang paling penting ialah terlihat dari luar 

sesi konseling  

c. Menggunakan setting penelitian yang lebih sempit, seperti desain Single 

Subject dengan jumlah sampel yang relatif terbatas untuk menambah 

kedalaman data mengenai keefektifan program layanan konseling kelompok 

realitas.  

 


