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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab V diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan 

rekomendasi hasil penelitian bimbingan sosial dengan teknik bermain peran untuk 

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri santri. 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian bimbingan sosial dengan teknik bermain 

peran untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri santri dipaparkan sebagai 

berikut. 

1. Gambaran kemampuan penyesuaian diri santri sebelum intervensi berada pada 

kategori sedang, artinya santri  belum mampu untuk melakukan penyesuaian 

diri. 

2. Program bimbingan sosial dengan teknik bermain peran sebagai perlakuan 

untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri santri putri Pondok 

Pesantren Khas Kempek Cirebon, disusun dengan struktur program sebagai 

berikut; (1) rasional; (2) deskripsi kebutuhan; (3) tujuan; (4)  tahapan teknik 

bermain peran; (5) sasaran intervensi; (6) sesi intervensi; (7) indikator 

keberhasilan; (8) rencana operasional (action plan); (9) sistem sosial; (10) 

sistem pendukung; (11) evaluasi. Program dilaksanakan dengan perencanaan 

yang matang. Pelaksanaan bermain peran pada tahapan inti bimbingan 

kelompok dengan teknik bermain peran yang dilaksanakan sebanyak delapan 

pertemuan. Pada setiap pertemuan dilaksanakan dalam sembilan langkah, 

yaitu; (1) memotivasi kelompok; (2) memilih peran; (3) menyiapkan tahap-

tahap pemeran; (4) menyiapkan pengamat; (5) pemeranan; (6) diskusi dan 

evaluasi; (7) pemeranan ulang; (8) diskusi dan evaluasi; dan  (9) berbagi 

pengalaman serta generalisasi. 
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3. Bimbingan sosial dengan teknik bermain peran efektif dalam membangun 

kemampuan penyesuaian diri santri putri Kelas VII Pondok Pesantren Khas 

Kempek Cirebon. Ditandai dengan peningkatan skor perolehan sesudah 

intervensi, dengan didukung indikator-indikator perilaku pada setiap sesi 

(jurnal harian terlampir). 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, rekomendasi penelitian ditujukkan 

kepada pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan 

pesantren. 

 

1. Bagi Pimpinan atau Pengelola Pesantren 

Kiai sebagai pemimpin dan pengelola pesantren yang memiliki otoritas 

tertinggi di pesantren hendaknya mempertimbangkan manfaat layanan 

bimbingan sosial dengan teknik bermain peran  untuk meningkatkan 

kemampuan penyesuaian diri santrinya, sehingga keberadaan guru pembimbing 

di pesantren menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan temuan-temuan dan keterbatasan penelitian, maka 

direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya. 

a. Menyesuaikan waktu penerapan intervensi dengan aktivitas pesantren 

sehingga intervensi maksimal. 

b. Melakukan perluasan subjek penelitian pada santri putra. 

c. Menggunakan teknik bimbingan yang lain seperti, teknik latihan kelompok, 

permainan, dan sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian 

diri santri.  

 


