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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan Penelitian 

Berdasarkan temuan studi pendahuluan serta temuan penelitian dan 

pembahasan tentang model bimbingan dan konseling kecakapan hidup untuk 

pengembangan penyesuaian diri mahasiswa, maka dapat dikemukakan beberapa 

simpulan sebagai berikut.  

Pertama, profil penyesuaian diri mahasiswa FKIP Universitas Galuh tahun 

akademik 2012/2013 dilihat secara keseluruhan tergolong kategori cukup mampu 

menyesuaikan diri. Artinya sebagai besar mahasiswa cukup mampu 

mengembangkan pertumbuhan fisik secara normal sehubungan dengan ukuran 

dan berat badan, tingkat kekuatan, keterampilan, dan koordinasi yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas perkembangan fisiologis (fisik) dalam kehidupan 

sehari-hari; mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan pemecahan masalah, 

kreativitas, belajar. dan berpikir realistik;  mengendalikan emosi  atau mengotrol 

emosi dalam mengahadapi berbagai situasi kehidupan secara efektif sekalipun 

situasi tersebut menyakitkan; menjalin harmoni dengan orang lain dengan 

mengembangkan komunikasi secara lebih baik dan cukup respek terhadap 

lingkungan; mencari arti atau makna hidup dan bertanggung jawab sehingga 

mampu mengarahkan hidupnya berdasarkan  nilai-nilai, norma yang berlaku dan 

keyakinan agama yang dianutnya. Kecenderungan mahasiswa dalam melakukan 

penyesuaian diri didasarkan atas dukungan dimensi kematangan fisik, intelektual, 

emosional, sosial, dan dimensi kematangan moral-agama, hal ini tampak dari 

setiap dimensi dan indikator penyesuaian diri bervariasi.   

Ditinjau dari setiap dimensi dan indikator penyesuaian diri mahasiswa yang 

meliputi: dimensi kematangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan dimensi 

kematangan moral-agama pada umumnya tergolong kategori cukup, kendatipun 

demikian masih perlu ada beberapa dimensi penyesuaian diri yang perlu mendapat 

perhatian khusus untuk dilakukan layanan yang lebih intensif, yaitu pada dimensi 

kematangan fisik, yang meliputi: indikator memiliki pertumbuhan fisik secara 

sehat dalam melakukan tugas sehari-hari, indikator dorongan untuk meningkatkan 
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kebugaran jasmasi, dan indikator melakukan upaya pengembangan dalam 

menjaga kesehatan fisik. Dimensi kematangan intelektual, yaitu: pada indikator 

kemampuan membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan, serta pada 

dimensi kematangan moral-agama, yaitu: indikator taat menjalankan perintah 

Allah,  dan indikator memiliki kesadaran etika dan hidup jujur sesuai dengan 

nilai-nilai berlaku. Apabila diurutkan berdasarkan prioritas layanan yang perlu 

dilakukan untuk setiap dimensi penyesuaian diri mahasiswa, dimensi kematangan 

fisik menduduki urutan pertama, dimensi kematangan moral-agama urutan kedua, 

dimensi kematangan intelektual ketiga, dimensi kematangan emosional keempat, 

dan terakhir dimensi kematangan sosial urutan kelima.  

Kedua, model konseling kecakapan hidup untuk pengembangan 

penyesuaian diri mahasiswa, berdasarkan hasil validasi rasional (penilaian) dosen 

pakar bimbingan dan konseling, dan  hasil uji coba  terbatas bahwa model 

konseling tersebut layak digunakan sebagai salah satu model intervensi untuk 

pengembangan penyesuaian diri mahasiswa. Model bimbingan dan konseling 

kecakapan hidup untuk pengembangan penyesuaian diri mahasiswa secara 

struktur meliputi dua bagian, yaitu: (1) kerangka kerja konseptual model yang di 

dalammya meliputi:  rasional, visi dan misi, tujuan, hakekat dan asumsi dasar, 

pendekatan dan strategi, prosedur pelaksanaan, kompetensi konselor, 

implementasi, dan evaluasi dan indikator keberhasilan model; (2) panduan 

operasional pelaksanaan model, meliputi: rasional, tujuan umum, ruang lingkup 

materi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator pencapaian, waktu 

dan tempat pelaksanaan, personel, bahan dan alat  kelengkapan, dan penilaian. 

Ketiga, gambaran atau  profil penyesuaian diri mahasiswa antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen sebelum dan setelah perlakuan dalam hal ini 

dengan menggunakan model konseling kecakapan hidup, secara keseluruhan 

nampak memiliki perbedaan profil penyesuaian diri mahasiswa.  

Gambaran atau profil penyesuaian diri mahasiswa antara kelompok 

eksperimen sebelum dengan kelompok eksperimen setelah menggunakan model 

konseling kecakapan hidup dilihat secara keseluruhan memiliki perbedaan 

peningkatan profil penyesuaian diri sebagian besar mahasiswa atau sembilan 

puluh lima persen mahasiswa memiliki penyesuaian diri termasuk kategori baik. 
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Pada setiap dimensi sebagian besar memperoleh peningkatan penyesuaian diri 

termasuk kategori baik, dan dilihat pada setiap indikator penyesuaian diri hampir 

seluruh indikator penyesuaian diri memperoleh peningkatan termasuk kategori 

baik, hanya pada indikator melakukan upaya pengembangan dalam menjaga 

kesehatan fisik termasuk kategori cukup.  

Gambaran atau profil penyesuaian diri mahasiswa pada kelompok kontrol 

sebelum dan setelah masa perlakuan dilihat secara keseluruhan memiliki 

kesamaan profil penyesuaian diri, sebagian besar mahasiswa atau enam puluh 

lima persen mahasiswa memiliki penyesuaian diri termasuk kategori cukup. Pada 

setiap dimensi penyesuaian diri sebagaian besar termasuk kategori cukup.  Pada 

setiap indikator penyesuaian diri mahasiswa sebagaian besar memiliki persamaan 

profil penyesuaian diri termasuk kategori cukup. Namun ditemukan ada beberapa 

indikator yang memiliki perbedaan yang diprediksi adanya faktor lain yang 

mempengaruhi, hal ini terlihat dari jawaban mahasiswa yang tidak konsisten 

terkait indikator melakukan upaya pengembangan dalam menjaga kesehatan fisik, 

mampu belajar dari pengalaman, membuat keputusan berdasar berbagai 

pertimbangan, memiliki respon emosional yang wajar, memiliki keimanan kepada 

Allah dan kitab-Nya, taat dalam menjalankan perintah Allah, memiliki sikap 

saling menghargai, menghormati dan bersahabat. 

Keempat, model bimbingan dan konseling kecakapan hidup secara 

keseluruhan efektif untuk pengembangan penyesuaian diri mahasiswa di 

lingkungan FKIP Universitas Galuh tahun 2012/2013. Hal ini didukung 

berdasarkan bukti empirik profil penyesuaian diri mahasiswa kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen setelah mendapat perlakuan model bimbingan dan 

konseling kecakapan hidup berbeda secara signifikan. Model bimbingan dan 

konseling kecakapan hidup efektif untuk pengembangan dimensi kematangan 

fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral-agama. Pernyataan ini didukung 

bukti empirik bahwa setiap dimensi penyesuaian diri mahasiswa setelah mendapat 

perlakuan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup berbeda secara 

signifikan. Model bimbingan dan konseling kecakapan hidup efektif untuk 

pengembangan hampir seluruh indikator yang terdapat pada setiap dimensi 

penyesuaian diri mahasiswa. Hal ini didukung bukti empirik bahwa hampir 
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seluruh indikator yang terdapat pada setiap dimensi penyesuaian diri mahasiswa 

setelah mendapat perlakuan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup 

berbeda secara signifikan. Model bimbingan dan konseling kecakapan hidup tidak 

efektif untuk pengembangan empati mahasiswa, hal ini didukung dengan bukti 

empirik bahwa indikator memiliki kisaran emosi yang mendalam (empati) setelah 

mendapat perlakuan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup tidak 

berbeda secara signifikan (tidak signifikan). 

   

5.2 Implikasi 

Sekalipun ada beberapa keterbatasan dalam implementasi model ini, tetapi 

ada beberapa buah pemikiran yang perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk 

dapat menggunakan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup dalam 

memfasilitasi pengembangan penyesuaian diri mahasiswa ke arah lebih efektif. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan temuan pada studi pendahuluan, bahwa profil penyesuaian diri 

mahasiswa pada umumnya tergolong cukup mampu menyesuaiakan diri, 

namun ditemukan ada beberapa indikator penyesuaian diri mahasiswa yang 

termasuk kategori kurang yaitu: pada indikator memiliki pertumbuhan fisik 

secara sehat dalam melakukan tugas sehari-hari, dorongan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmasi, dan melakukan upaya pengembangan dalam menjaga 

kesehatan fisik (dimensi kematangan fisik); indikator mampu membuat 

keputusan dengan berbagai pertimbangan (dimensi kematangan intelektual); 

serta indikator taat menjalankan perintah Allah, dan memiliki kesadaran etika 

dan hidup jujur sesuai dengan nilai-nilai berlaku (dimensi kematangan moral-

agama).  Hal ini berimplikasi bahwa dalam implementasi model bimbingan dan 

konseling kecakapan hidup ini, perlu memperioritaskan layanan secara intensif 

pada dimensi kematangan fisik, intelektual, serta dimensi kematangan moral-

agama. Pada akhirnya mahasiswa memiliki kesadaran akan tanggungjawab 

mengembangkan pertumbuhan fisik secara normal sehubungan dengan ukuran 

dan berat badan, tingkat kekuatan, keterampilan, dan koordinasi yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas perkembangan fisiologis (fisik) dalam 

kehidupan sehari-hari, memiliki pertumbuhan fisik secara normal, memiliki 
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dorongan untuk meningkatkan kebugaran fisik, melakukan upaya 

pengembangan dalam menjaga kesehatan fisik. Kondisi seperti ini mahasiswa 

senantiasa memelihara dan mengembangkan kesehatan fisiknya, 

intelektualnya, serta moral-agama sehingga memperoleh keseimbangan  atau 

mencapai kesejahteraan secara universal. 

2. Berdasarkan hasil penilaian para ahli bimbingan dan konseling, dan uji terbatas 

mengenai model bimbingan dan konseling kecakapan hidup untuk 

pengembangan penyesuaian diri mahasiswa, bahwa model ini baik secara 

struktur dan keseluruhan sudah dianggap layak digunakan sebagai salah satu 

alternatif intervensi. Dengan demikian berimplikasi bagi konselor dalam 

pelaksanaan model ini berperan sebagai psikoedukator, diharapkan mampu 

mendorong mahasiswa untuk melakukan perubahan pengembangan 

penyesuaian diri, hal ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada prosedur 

pelaksanaan model ini, mulai tahap awal tahap mengembangkan hubungan 

dengan harmonis dengan mahasiswa; tahap kedua melakukan pemahaman 

masalah pokok dan definisikan dalam bentuk bahasa keterampilan; tahap 

ketiga merumuskan tujuan dan kegiatan intervensi; tahap keempat melakukan 

intervensi untuk mengembangkan keterampilan; tahap kelima mengakhiri 

proses konseling dan melakukan konsolidasi. Penggunaan prosedur ini akan 

menentukan terhadap keberhasilan pengembangan penyesuaian diri mahasiswa 

secara sehingga mahasiswa mampu melakukan: (1) pengembangan 

pertumbuhan fisik  secara normal sehubungan dengan ukuran dan berat badan, 

tingkat kekuatan, keterampilan, dan koordinasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas perkembangan fisiologis (fisik) dalam kehidupan sehari-

hari; (2) pengembangan dalam mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan 

pemecahan masalah, kreativitas, belajar, dan berpikir realistik; (3) 

pengembangan serta pengendalikan emosi atau mengontrol emosi dalam 

mengahadapi berbagai situasi kehidupan secara efektif sekalipun situasi 

tersebut menyakitkan; (4) pengembangan tentang hubungan sosial atau 

menjalin harmoni dengan orang lain dengan mengembangkan komunikasi 

secara lebih baik dan respek terhadap lingkungan; dan (5) pengembangan  
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makna atau arti hidup hidup yang dilandasi dengan norma atau nilai yang 

berlaku, dan nilai agama yang dianut. 

3. Profil penyesuaian diri mahasiswa pada kelompok eksperimen sebelum dan 

setelah memperoleh perlakuan bimbingan dan konseling kecakapan hidup 

memiliki peningkatan profil penyesuaian diri, hampir seluruh mahasiswa 

termasuk kategori baik. Selanjutnya profil penyesuaian diri mahasiswa pada 

kelompok kontrol sebelum dan setelah masa perlakuan, profil penyesuaian diri 

mahasiswa secara keseluruhan tidak berbeda, namun dilihat pada setiap 

dimensi dan indikator penyesuaian diri nampak perbedaan pada beberapa 

indikator, hal ini terjadi diprediksi adanya pengaruh faktor kepribadian, dan 

faktor yang lainnya. 

Penemuan empirik ini mengandung implikasi bahwa konselor perlu memiliki: 

(a) kemampuan dan keterampilan dalam memahami potensi mahasiswa terkait 

kekuatan dan kelemahan berpikir bertindak mahasiswa yang disebut dalam 

bahasa keterampilan selanjutnya menstranformasikannya menjadi tujuan 

layanan yakni untuk memfasilitasi mahasiswa sehingga mampu 

mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab: memelihara serta 

mengembangkan pertumbuhan fisik secara normal sehubungan dengan ukuran 

dan berat badan, tingkat kekuatan, keterampilan, dan koordinasi yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas perkembangan fisiologis (fisik) dalam 

kehidupan sehari-hari; memiliki sikap dan mengeksplorasi isu-isu yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah, kreativitas, belajar, dan berpikir 

realistik; mengendalikan emosi  atau mengotrol emosi dalam mengahadapi 

berbagai situasi kehidupan secara efektif sekalipun situasi tersebut 

menyakitkan; membina hubungan sosial atau menjalin harmoni dengan orang 

lain dengan mengembangkan komunikasi secara lebih baik dan respek terhadap 

lingkungan; dan memiliki kemampuan untuk mencari makna atau arti hidup 

yang dilandasi dengan norma atau nilai yang berlaku, dan nilai agama yang 

dianut.  

(b) konselor perlu mengkaji faktor-faktor lain yang diprediksi 

mempengaruhi penyesuaian diri mahasiswa terkait kemampuan memiliki 

kisaran emosi yang mendalam (empati), konselor tetap menghargai mahasiswa 
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yang memiliki potensi, dan  selanjutnya konselor secara terus menerus 

mendorong mahasiswa untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir dan 

bertindaknya secara efektif sehingga mahasiswa memperoleh peningkatan 

kemampuan memiliki kisaran emosi yang  mendalam (empati)  ke arah lebih 

baik). 

4. Secara keseluruhan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup efektif 

untuk pengembangan penyesuaian diri mahasiswa, namun model ini tidak 

efektif untuk pengembangan empati mahasiswa FKIP Universitas Galuh tahun 

2012/2013. Temuan penelitian ini berimplikasi, bahwa model bimbingan dan 

konseling kecakapan hidup ini dapat digunakan untuk pengembangan 

penyesuaian diri mahasiswa sebagai salah satu alternatif layanan yang tidak 

terpisahkan dari paradigma bimbingan dan konseling komprehensif yang 

berlaku pada semua jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia. 

Konselor sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan model 

ini untuk lebih proaktif untuk mengoptimalkan dukungan dan kerjasama 

dengan berbagai pihak.  Penggunaan model ini  khususnya di (FKIP) 

Universitas Galuh sebagai salah satu upaya pendidikan dalam bidang 

bimbingan dan konseling dalam mendukung kepemilikan kompetensi 

kepribadian mahasiswa sebagai calon pendidik yang profesional.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan temuan atau hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model 

bimbingan dan konseling kecakapan hidup efektif untuk pengembangan 

penyesuaian diri mahasiswa, dan keberhasilan model ini tidak terlepas dari 

dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka ada beberapa rekomendasi 

yang ditujukan kepada beberapa pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut. 

Pertama, bagi Institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan yakni 

Universitas Galuh, khususnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai institusi 

yang memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan pendidikan yang 

mengahantarkan mahasiswa untuk menjadi calon pendidik profesional, bahwa 

pendidikan bukan hanya melaksanakan kegiatan instruksional (pembelajaran) 

semata, tetapi perlu dibarengi dengan upaya bimbingan khususnya terkait dengan 

upaya pengembangan penyesuaian diri mahasiswa yang dilakukan secara 
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sistematis dan terpadu. Berkenaan dengan hasil penelitian ini direkomendasikan 

untuk: a) menggunakan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup untuk 

pengembangan penyesuaian diri mahasiswa ke arah yang lebih efektif. Model ini 

dapat memfasilitasi mahasiswa secara efektif untuk pengembangan kematangan 

fisik-intelektual, emosional, sosial, dan kematangan moral-agama ke arah lebih 

baik; b) memfasilitasi untuk menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang 

model bimbingan dan konseling kecakapan hidup untuk pengembangan 

penyesuaian diri mahasiswa yang melibatkan semua pihak: para para dosen, dosen 

pembimbing akademik, serta dosen bimbingan dan konseling, termasuk pelibatan 

para mahasiswa, dan pihak lain terkait untuk menambah wawasan pengetahuan 

serta keterampilan yang bermanfaat secara efektif menghadapi berbagai masalah 

kehidupan. Hal perlu dilakukan mengingat perkembangan teknologi modern dan 

perkembangan informasi semakin pesat, sehingga situasi kehidupan kompetisi 

atau situasi persaingan dalam menjalani kehidupan semakin ketat yang seringkali 

melahirkan konflik psikologis yang akhirnya membingungkan individu 

(mahasiswa); c) melengkapi fasilitas berupa sarana dan prasarana layanan 

bimbingan dan konseling (dukungan sistem) yang mendukung keberhasilan model 

ini, mengingat kebutuhan mahasiswa akan layanan bimbingan secara individual 

maupun bimbingan kelompok baik terkait layanan dasar, layanan responsif, serta 

layanan perencanaan individual. 

Kedua, pihak Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling 

FKIP Universitas Galuh, yaitu: a) memasukan model bimbingan dan konseling 

kecakapan hidup sebagai bidang kajian lebih lanjut dalam membantu 

perkembangan pribadi mahasiswa yaitu penyesuaian diri efektif; b) menggunakan 

model bimbingan dan konseling kecakapan hidup yang telah terbukti 

keefektivannya untuk pengembangan penyesuaian diri mahasiswa, sehingga dapat 

memperkaya penggunaan model bimbingan dan konseling lainnya; c) membuat 

program pelatihan untuk menggunakan model bimbingan dan konseling 

kecakapan hidup untuk pengembangan penyesuaian diri mahasiswa yang 

melibatkan semua pihak; (d) membangun kerjasama yang komprehensif dengan 

berbagai pihak. 
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Ketiga, bagi dosen bimbingan dan konseling, yaitu:  a) mengikuti pelatihan 

untuk menggunakan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup ini yang 

telah terbukti keefektivannya untuk pengembangan penyesuaian diri mahasiswa, 

sehingga dapat memperkaya penggunaan model bimbingan dan konseling lainnya; 

b) menyusun dan memperkaya materi layanan yang lebih rinci yang disesuaikan 

dengan pengembangan setiap dimensi, dan indikator penyesuaian diri mahasiswa; 

c) melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan para dosen pembina 

matakuliah, dosen pembimbing akademik atau dosen wali akademik dalam 

memfasilitasi mahasiswa menuju perkembangan penyesuaian diri yang efektif; d) 

melakukan evaluasi yang terprogram, dan melakukan tindak lanjut tentang 

keberhasilan model bimbingan dan konseling kecakapan hidup untuk 

pengembangan penyesuaian diri mahasiswa dengan melakukan layanan pada 

setiap komponen layanan yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan 

perencanaan individual, serta dukungan sistem yang lebih terprogram dan 

terintegrasi dengan program fakultas dan program studi. 

Keempat, bagi para dosen pembina matakuliah, dosen pembimbing 

akademik atau dosen wali akademik direkomendasikan untuk: a) melakukan 

indentifikasi kebutuhan dan masalah penyesuaian diri mahasiswa terkait dimensi 

kematangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan dimensi kematangan moral-

agama dalam upaya pengembangan penyesuaian diri ke arah lebih efektif; b) 

menambah wawasan dan pengetahuan dengan mengikuti seminar dan pelatihan 

model bimbingan dan konseling kecakapan hidup ini yang telah terbukti 

keefektivannya untuk pengembangan penyesuaian diri mahasiswa; c) untuk lebih 

mengefektifkan layanan bimbingan kepada para mahasiswa para dosen perlu 

menerapkan atau mengaplikasikan, dan mengintegrasikan prosedur, teknik serta 

metode model bimbingan ini dalam kontek tugasnya dalam kegiatan belajar 

mengajar dan tugas lainnya. Mengingat bahwa tugas dan peranan dosen tidak 

hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan semata, dan mengisi lembar 

kartu rencana studi disaat melakukan pembimbingan akademik yang dilaksanakan 

pada awal semester, terlebih melakukan tugas dan perannya sebagai pembimbing 

baik dalam kegiatan belajar mengajar, maupun dalam melakukan kegiatan 

interaksi dosen dengan mahasiswa diluar lingkungan kampus. Perwujudan 
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peranan  dan tugas setiap dosen dalam melaksanakan bimbingan yang 

berkelanjutan akan mendukung peningkatan mutu lulusan atau hasil pendidikan 

itu sendiri; serta d) melakukan kerjasama dengan pihak terkait diantaranya: 

bekerjasama dengan dosen bimbingan dan konseling dengan melakukan alih 

tangan atau merujuk mahasiswa ke UPT-LBK apabila dosen mengalami kesulitan 

dalam membantu mahasiswa terkait perkembangan penyesuaian diri mahasiswa, 

bila perlu menjalin kerjasama dengan pihak orang tua mahasiswa, organisasi 

mahasiswa, bahkan pihak lainnya yang terkait dalam membantu perkembangan 

penyesuaian diri mahasiswa tersebut.  

Kelima, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dilakukan hanya pada 

mahasiswa semester lima tidak melibatkan mahasiswa pada semua tingkatan, dan  

semua program studi, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dan dosen 

kebutuhan pengembangan penyesuaian diri efektif ini diharapkan oleh semua 

mahasiswa terlebih mahasiswa tingkat pertama mengingat mahasiswa tersebut 

mengalami masa transisi dari masa persekolahan menuju masa perkuliahan. 

Berdasar temuan penelitian yang diperoleh dari hasil uji empiris model bimbingan 

dan konseling ini tidak efektif untuk pengambangan kemampuan memiliki kisaran 

emosi yang  mendalam  (empati), hal ini diprediksi ada pengaruh lain yang 

mempengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya 

direkomendasikan untuk: 

1) menindaklanjuti penelitian ini dengan melibatkan mahasiswa dari semua 

tingkatan, dan semua program studi, bahkan dengan melibatkan mahasiswa 

Universitas lain baik termasuk rumpun pendidikan ataupun non pendidikan.  

2) melakukan pengembangan penelitian yang meliputi tema penelitian 

sebagai berikut: (a) model bimbingan dan konseling kecakapan hidup untuk 

pengembangan kepribadian mahasiswa; (b) model bimbingan dan konseling 

kecakapan hidup untuk pengembangan kemampuan empati; (c) hubungan dan 

pengaruh kematangan fisik, kematangan intelektual, kematangan emosional, 

kematangan sosial, kematangan mosral-agama terhadap kemampuan penyesuaian 

diri efektif; (d) pengaruh kepribadian terhadap kemampuan penyesuian diri 

mahasiswa; dan (e) perbedaan kemampuan penyesuaian diri  mahasiswa antara 

kelompok atau rumpun program studi IPA, IPS, dan Bahasa. 


