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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran dukungan sosial orang 

tua pada peserta didik kelas X, XI, XII SMK Boarding School Bandung Tahun 

Ajaran 2015/2016 pada umumnya berada pada tingkat kepuasan sangat puas. Orang 

tua terutama ibu merupakan sumber utama dukungan sosial bagi peserta didik. Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan sosial yang sangat baik antara ibu dan anak. 

Walaupun peserta didik berada di lingkungan Boarding School, peserta didik tetap 

mendapatkan dukungan sosial dari orang tuanya. Tetapi dukungan sosial tidak hanya 

didapat dari orang tua melainkan dari temannya. Dalam satu situasi peserta didik 

mendapatkan dukungan sosial dari teman asramanya dikarenakan keseharian peserta 

didik berada di lingkungan sekolah dan asrama maka interaksi yang sering terjadi 

bersama teman-temannya.  

Dalam aspek dukungan sosial, dukungan emosional berada pada tingkat 

kepuasan sangat puas dengan presentase lebih besar dibandingkan dengan aspek 

dukungan instrumental dan aspek dukungan emosional. Berdasarkan jenis kelamin, 

peserta didik laki-laki presentasenya lebih besar dalam aspek dukungan instrumental 

dibandingkan dengan peserta didik laki-laki, tetapi dalam aspek dukungan emosional 

dan informasional peserta didik perempuan lebih besar dibandingkan peserta didik 

laki-laki. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dukungan sosial orang tua antara 

peserta didik laki-laki dan perempuan tetapi tidak signifikan. Orang tua tidak akan 

memberikan dukungan sosial apabila anak tidak memiliki kemampuan dalam 

menerima dukungan. Dukungan sosial terjadi karena adanya keterbukaan peserta 

didik dalam menerima dukungan sosial dari orang tuanya. 

Implikasi terhadap layanan dasar bimbingan dan konseling dengan membuat 

rancangan program layanan dasar bimbingan dan konseling untuk lebih 

meningkatkan keterbukaan peserta didik dalam menerima dukungan sosial dari orang 

tuanya. Layanan dasar yang dirancang yaitu untuk lebih meningkatkan aspek 
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dukungan emosional yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam 

menerima sikap empati, simpati dan penghargaan, dukungan instrumental yang 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam menerima bantuan nyata dari 

orang tua dan dukungan informasional bertujuan untuk mengambangkan kemampuan 

dalam menerima bantuan berupa saran dan bimbingan dari orang tua.   

5.2 Keterbatasan Peneliti 

Setelah dilaksanakannya penelitian, peneliti sadar akan keterbatasan yang dimiliki, 

yaitu: 

1) Rancangan program layanan dasar bimbingan dan konseling untuk lebih 

meningkatkan keterbukaan peserta didik dalam menerima dukungan sosial 

dari orang tua tidak diuji coba. 

2)  Metode dan pendekatan yang digunakan tidak digabungkan dengan variabel 

lain. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, berikut beberapa rekomendasi 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi guru Bimbingan dan Konseling, dan peneliti 

selanjutnya. 

5.3.1 Bagi guru Bimbingan dan Konseling 

Bagi guru bimbingan dan konseling SMK Daarut Tauhid Boarding School Bandung, 

diharapkan rancangan program mengenai keterbukaan peserta didik dalam menerima 

dukungan sosial dari orang tua dapat dijadikan salah satu program dalam pemberian 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 
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5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka rekomendasi bagi peneliti 

selanjutnya yaitu: 

1) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif sehingga hanya 

melakukan penelitian dukungan sosial orang tua dengan menggambarkan dan 

mendeskripsikan hasil penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan 

pendekatan dan metode yang lebih beragam. Seperti Studi kasus agar didapatkan 

informasi yang lebih mendalam mengenai keterbukaan peserta didik dalam 

menerima dukungan sosial dari orang tuanya. 

2) Melakukan penelitain dengan  menggabungkan variabel lain yang memiliki 

hubungan, kontribusi dan dampak terhadap keterbukaan peserta didik dalam 

menerima dukungan sosial dari orang tuanya. 

3) Melaksanakan uji coba program layanan dasar bimbingan dan konseling untuk 

lebih meningkatkan keterbukaan peserta didik dalam menerima dukungan sosial 

dari orang tuanya karena dalam penelitian ini program masih bersifat hipotetik. 

 

 


