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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian teknik permainan untuk meningkatkan penyesuaian diri peserta 

didik kelas IV SD Taruna Bakti Kota Bandung Tahun Ajaran 2014/2015 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Gambaran Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri peserta didik kelas IV SD Taruna Bakti Tahun Ajaran 

2014/2015 Kota Bandung secara umum berada pada kategori sedang, artinya 

secara umum peserta didik belum cukup mampu menunjukkan kemampuan 

penyesuaian diri secara menyeluruh dan optimal. Aspek menjalin hubungan 

persahabatan dengan teman di sekolah, aspek kemampuan bersikap sopan dan 

santun kepada guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya, aspek partisipasi 

aktif dalam mengikuti kegiatan di sekolah, aspek bersikap respek dan mau 

menerima peraturan di sekolah, dan aspek membantu mewujudkan tujuan 

sekolah. 

2. Teknik permainan efektif dan signifikan untuk meningkatkan penyesuaian diri 

kelas IV SD, terutama untuk aspek menjalin hubungan persabahatan dengan 

teman di sekolah dan kemampuan bersikap hormat terhadap guru, kepala 

sekolah dan staf sekolah lainnya, sedangkan untuk aspek partisipasi aktif 

dalam mengikuti kegiatan di sekolah, aspek bersikap respek dan mau 

menerima peraturan di sekolah dan aspek membantu mewujudkan tujuan 

sekolah tidak  mengalami perbedaan yang signifikan. Ketiga aspek tersebut 

disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan budaya sekolah yang berhasil 

menciptakan iklim sekolah yang positif  sehingga dapat mendorong serta 

mendukung peserta didik dalam berpikir, bersikap maupun berperilaku  untuk 

mengeksplorasikannya yang berguna bagi masa depannya. 

  

5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, disampaikan beberapa 

rekomendasi kepada : 
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1. Pihak Sekolah 

Program teknik permainan dalam bimbingan kelompok efektif untuk 

meningkatkan penyesuaian diri peserta didik,sehingga dapat digunakan 

sebagai masukan untuk menyusun layanan intervensi program kebijakan 

sekolah dalam pembinaan siswa untuk meningkatkan penyesuaian diri. 

2. Guru bimbingan dan Konseling 

Layanan BK dengan menggunakan teknik permainan dapat digunakan sebagai 

salah satu alternative bagi peserta didik yang memiliki kemampuan 

penyesuaian diri pada kategori rendah. 

3. Penelitian selanjutnya 

a. Teknik permainan terbukti efektif untuk meningkatkan penyesuaian diri 

peserta didik pada aspek kemampuan menjalin hubungan dengan teman di 

sekolah dan kemampuan bersikap hormat terhadap guru, kepala sekolah 

dan staf sekolah lainnya, namun belum terbukti secara signifikan untuk 

meningkatkan aspek partisipasi aktif mengikuti kegiatan sekolah, bersikap 

respek dan menerima peraturan di sekolah dan membantu mewujudkan 

tujuan sekolah. Untuk itu dirancang program teknik permainan dalam 

bimbingan kelompok yang lebih mendalam untuk meningkatkan ketiga 

aspek yang tidak signifikan tersebut.  

b. Menyajikan materi yang lebih menarik serta kreatif sehingga peserta didik 

tertarik untuk mengikuti setiap intervensi yang dilaksanakan. 

c. Pada penelitian, penulis tidak melibatkan pendamping untuk mengamati 

pelaksanaan layanan bimbingan seperti mengambil video ketika kegiatan 

setiap intervensi dilaksanakan, mengontrol peserta didik sehingga terdapat 

beberapa kegiatan yang mungkin luput dari pengamatan peneliti. 

Penelitian selanjutnya dapat melibatkan pendampingan untuk mengamati 

berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan bimbingan. 


