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BAB V                                                                                                                                

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

      Pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai gambaran umum 

seluruh proses penelitian serta hasil yang dicapai. Rekomendasi diberikan atas dasar 

hasil yang dicapai dalam penelitian untuk pengembangan layanan bimbingan dan 

konseling. 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

Bab IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut; 

1) Perilaku agresif siswa di SMK Negeri kota Padang pada umumnya berada pada 

kriteria sedang, sedikit persentase siswa yang memiliki perilaku agresif tinggi. 

2) Perilaku agresif yang terjaring di SMK Negeri kota Padang menunjukkan 

persentase siswa yang memiliki direct physical aggression lebih tinggi 

dibandingkan direct verbal aggression, indirect physical aggression, dan indirect 

verbal aggression.  

3) Hasil validasi dari pakar bimbingan dan konseling terhadap panduan konseling 

analisis transaksional untuk mengurangi perilaku agresif siswa remaja 

menunjukkan, bahwa panduan konseling AT yang dikembangkan dinilai layak 

dan efektif sebagai suatu acuan intervensi untuk mengurangi perilaku agresif 

siswa.  

4) Pelatihan yang diberikan pada guru BK/konselor untuk melaksanakan intervensi 

dengan konseling AT dalam mengurangi perilaku agresif siswa adalah bekal untuk 

mencapai tujuan. Kegiatan ini dilakukan dengan prosedur konseling yang sama 

pada masing-masing kelompok eksperimen. 

5) Secara umum konseling analisis transaksional efektif untuk mengurangi perilaku 

agresif remaja di SMK Negeri Kota Padang. 

6) Konseling analisis transaksional efektif untuk mengurangi perilaku direct physical 

aggression remaja. Penurunan perilaku agresif direct physical dalam bentuk 

tindakan menendang orang lain, memukul, mendorong dan melempar.  

7) Konseling analisis transaksional efektif untuk mengurangi perilaku direct verbal 

aggression remaja. Penurunan perilaku direct verbal aggression dalam bentuk 

tindakan mengkritik orang lain, menghina, membentak dan berteriak.  
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8) Konseling analisis transaksional efektif untuk mengurangi perilaku indirect 

physical aggression remaja. Penurunan perilaku agresif indirect physical dalam 

bentuk tindakan merusak benda, membanting pintu, dan menjebak orang lain.  

9) Konseling analisis transaksional efektif untuk mengurangi perilaku indirect verbal 

aggression remaja. Penurunan perilaku indirect verbal aggression dalam bentuk 

menyebarkan rumor dan mengancam orang lain.  

10)  Tidak terdapat perbedaan penurunan perilaku agresif siswa, jika dilihat dari 

perilaku direct physical aggression dengan direct verbal aggression setelah 

diberikan konseling analisis transaksional.  

11)  Tidak terdapat perbedaan penurunan perilaku agresif siswa, jika dilihat dari 

indirect physical aggression dengan indirect verbal aggression setelah diberikan 

konseling analisis transaksional.  

12) Tidak terdapat perbedaan penurunan perilaku agresif siswa, setelah diberikan 

konseling analisis transaksional jika ditinjau dari konselor sebagai pelaksana 

layanan. Hal ini terjadi karena sebelum memberikan konseling dilakukan diskusi 

dan pelatihan pada konselor. Selanjutnya masing-masing konselor memiliki 

panduan pelaksanaan konseling yang sama. 

5.2   Rekomendasi 

   Berdasarkan kesimpulan penelitian, rekomendasi utama penelitian ini adalah 

konseling analisis transaksional efektif untuk mengurangi perilaku agresif siswa 

SMK di Kota Padang. Rekomendasi ditujukan kepada berbagai pihak, khususnya 

petugas bimbingan konseling di sekolah, Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

(UPBK), Jurusan Bimbingan dan Konseling, Dinas Pendidikan Kota Padang, dan 

peneliti selanjutnya. Rekomendasi untuk masing-masing pihak dipaparkan berikut 

ini: 

1. Konselor atau guru BK di sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk 

memberikan layanan responsif terhadap permasalahan siswa perlu mulai 

menerapkan  konseling analisis transaksional sebagai alternatif intervensi untuk 

membantu mengurangi perilaku agresif remaja selain pendekatan konseling 

eklektik yang selama ini sudah dilaksanakan di sekolah khususnya di SMK kota 

Padang. Agar konseling analisis transaksional ini dapat digunakan sesuai setting 

sekolah, maka direkomendasikan kepada Musyawarah Guru Bimbingan dan 

Konseling (MGBK) untuk melakukan pelatihan penerapan model konseling 

kelompok AT untuk mengurangi perilaku agresif siswa. 
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2. Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) Universitas Negeri Padang 

sebagai lembaga independen pemberi jasa layanan kepada masyarakat, siswa dan 

mahasiswa direkomendasikan untuk menggunakan konseling analisis 

transaksional dalam menanggani kasus-kasus perilaku agresif. Untuk 

menggunakan konseling AT perlu dilakukan pelatihan agar konselor 

melaksanakan  konseling sesuai dengan prosedur.  

3. Jurusan Bimbingan dan Konseling sebagai lembaga yang menghasilkan calon 

guru BK, direkomendasikan untuk menggunakan konseling analisis transaksional 

pada  mahasiswa yang melaksanakan praktik lapangan bimbingan dan konseling 

(PLBK). Mahasiswa perlu mendapatkan pelatihan ini karena setiap semesternya 

ada mahasiswa yang ditempatkan PLBK di SMK Kota Padang dan mereka akan 

menemukan masalah perilaku agresif.  

4. Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai lembaga pendidikan di Kota Padang,  

direkomendasikan untuk memfasilitasi guru-guru BK mengikuti pelatihan 

konseling analisis transaksional untuk membantu mengurangi perilaku agresif 

remaja.  

5. Penelitian ini belum mengungkapkan faktor -faktor yang mempengaruhi perilaku 

agresif remaja. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti 

berikutnya, antara lain: 

a. Penelitian yang dilakukan ini menguji efektivitas konseling kelompok AT 

untuk mengurangi perilaku agresif remaja. Dalam penelitian ini belum 

dibahas faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku agresif. Oleh karena 

itu peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan konseling 

AT dengan memberikan perlakuan pada orangtua siswa untuk mengurangi 

perilaku agresif.  

b. Penelitian yang dilakukan ini belum melakukan kajian dampak konseling 

kelompok AT terhadap pengurangan perilaku agresif siswa, tetapi hanya 

menguji efektivitas konseling kelompok AT secara umum. Oleh karena itu 

perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui dampak intervensi konseling 

kelompok AT terhadap perubahan perilaku agresif siswa. 

c. Penelitian ini belum mengungkapkan pengaruh teman sebaya terhadap 

perilaku agresif siswa, untuk itu perlu penelitian lanjutan dengan memberikan 

perlakuan konseling AT pada teman sebaya yang merupakan salah satu faktor 

yang menstimulus terjadinya perilaku agresif pada siswa. 
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d. Penelitian tentang konseling AT untuk mengurangi perilaku agresif siswa 

baru dilaksanakan pada tingkat SMK, oleh karena itu perlu dikembangkan 

pada tingakt Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). 

e. Penelitian ini belum melakukan kajian tentang tingkat komitmen perubahan 

perilaku agresif siswa  setelah kegiatan konseling berakhir. Karena perubahan 

perilaku siswa remaja juaga didorong oleh faktor perkembangan dan 

lingkungan. Direkomendasikan pada peneliti selanjutnya membahas 

komitmen perubahan perilaku siswa setelah konseling berakhir, sehingga 

perubahan perilaku ini bersifat permanen, bukan selama proses konseling 

saja.  

 


