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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini dikemukakan simpulan dari hasil penelelitian dan 

rekomendasi penelitian bagi guru bimbingan dan konseling serta peneliti 

selanjutnya. 

 

A. Simpulan 

Konseling rasional emotif perilaku teruji efektif untuk meningkatkan self 

efficacy tiga siswa yang menjadi subjek penelitian yakni NK, AB, dan MD. 

Efektifitas tersebut dapat dilihat dari kenaikan skor self efficacy siswa, kenaikan 

tersebut dapat dilihat dari analisi grafik pada kondisi baseline dan intervensi. 

Berdasarkan dari hasil uji percentage non-overlaping data (PND) menunjukkan 

konseling rasional emotif perilaku dapat meningkatkan self efficacy siswa yang 

mencontek. Secara khusus, selain dapat dilihat dari analisis grafik pada kondisi 

baseline dan intervensi, perubahan juga dapat dilihat dari perilaku tiga subjek 

penelitian sebelum dan setelah diberikan intervensi konseling rasional emotif 

perilaku. Masing-masing subjek penelitian menunjukkan perubahan yang 

signifikan terkait dengan permasalahan self efficacy rendah. Meskipun mendapat 

intervensi yang sama ketiga subjek penelitian memiliki peningkatan skor self 

efficacy yang berbeda antara satu sama lain baik dalam aspek level, strength dan 

generality, Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa konseli merasakan 

perubahan pada self efficacy yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat keyakinan diri 

konseli pada saat melakukan ujian tengah semester, konseli mulai percaya pada 

kemampuan diri sendiri untuk mengerjakan ujian tanpa melakukan perilaku 

mencontek.  

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling dapat menerapkan upaya Preventif dan 

kuratif. Upaya preventif yakni guru BK dapat mengagendakan program 
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bimbingan untuk meningkatkan self efficacy siswa yang mencontek. Sementara 

upaya kuratif yakni penggunaan intervensi konseling rasional emotif perilaku 

dalam menangani siswa yang memiliki self efficacy rendah di sekolah. Dalam 

pelaksanaan intervensi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru 

bimbingan dan konseling antara lain: 

a. Guru Bimbingan dan Konseling harus memahami pendekatan intervensi 

konseling rasional emotif perilaku 

b. Waktu atau jam pemberian intervensi menjadi salah satu pertimbangan yang 

harus diperhatikan karena berkaitan dengan kondisi psikologis konseli.  

c. Dalam membangun hubungan baik dengan konseli diperlukan kesabaran dari 

pelaksana intervensi. Ketika  konseli belum merasa nyaman dengan 

keberadaan fasilitator maka konseli cenderung tertutup terhadap 

permasalahan. 

d.  Seting yang digunakan tidak hanya seting konseling individual tapi juga bisa 

menggunakan konseling kelompok atau penggabungan antara seting 

individual dengan seting kelompok.   

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya ketika menggunakan konseling rasional emotif 

perilaku sebagai salah satu pendekatan untuk membantu permasalahan konseli 

hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

a. Rancangan intervensi yang dijadikan sebagai dasar pemberian bantuan 

hendaknya dirancang untuk masing-masing subjek penelitian berdasarkan 

karakterstik masalah yang dihadapi konseli karena intervensi kurang optimal 

jika digeneralisasikan untuk tiga subjek penelitian.  

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan desain penelitian single 

subject A-B-A atau A-B-A-B sehinggga konsistensi perubahan setelah 

diberikan intervensi lebih kuat dibandingkan desain A-B. Peneliti selanjutnya 

tidak hanya menggunakan pengukuran melalui angket dan wawancara saja, 

tetapi perlu dilengkapi dengan menggunakan lembar observasi sehingga data 

yang dikumpulkan lebih lengkap dan detail dalam melakukan analisis data.  
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