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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi keharmonisan keluarga peserta didik kelas VIII SMPN 3 Lembang 

Tahun Ajaran 2016/2017 berada pada kategori sedang dengan persentase 

sebesar 45,2%. Peserta didik pada kategori sedang dapat dikatakan sudah 

cukup mampu dalam menilai, memahami dan menerjemahkan situasi dan 

kondisi yang terjadi dalam keluarganya, yang ditandai dengan adanya 

komitmen (commitment); apresiasi dan afeksi (appreciation  and affection) 

dalam keluarga; komunikasi yang positif (positive communication) dengan an 

ggota keluarga; memiliki waktu bersama (time together) dengan keluarga; 

adanya nilai-nilai spiritual dan agama (spiritual well-being) yang diajarkan 

dalam keluarga; dan adanya tindakan dalam keluarga untuk mengatasi stres 

dan krisis (ability to cope with stress and crisis). 

2. Perilaku prososial peserta didik kelas VIII SMPN 3 Lembang Tahun Ajaran 

2016/2017 berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 41,4%. 

Peserta didik pada kategori sedang dapat diartikan sudah cukup mampu 

melakukan tindakan prososial dalam kehidupan sehari-harinya, yang 

meliputi: kemampuan berbagi (sharing), kemampuan menolong (helping), 

kedermawanan (generosity), kerjasama (cooperating), jujur (honesty), dan 

menyumbang (donating). 

3. Hasil nilai korelasi antara persepsi keharmonisan keluarga dan perilaku 

prososial peserta didik kelas VIII SMPN 3 Lembang Tahun Ajaran 

2016/2017 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara persepsi keharmonisan keluarga dan perilaku prososial 

peserta didik dengan nilai korelasi sebesar 0,388. Hal ini berarti semakin 

tinggi tingkat persepsi keharmonisan keluarga peserta didik semakin tinggi 

pula tingkat perilaku prososial peserta didik. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kajian hasil penelitian mengenai hubungan keharmonisan 

keluarga dengan perilaku prososial peserta didik kelas VIII SMPN 3 Lembang 

Tahun Ajaran 2016/2017, terdapat rekomendasi yang diberikan kepada beberapa 

pihak sebagai berikut. 

1. Bagi Sekolah dan Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

a. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta didik kelas VIII SMPN 3 

Lembang Tahun Ajaran 2016/2017 secara umum memiliki tingkat 

persepsi keharmonisan keluarga yang dan tingkat perilaku prososial yang 

sedang pula, maka dari itu rekomendasi untuk guru BK adalah upaya 

pemeliharaan dan pengembangan dalam bentuk layanan bimbingan baik 

bimbingan klasikal atau layanan informasi mengenai keluarga yang 

harmonis dan perilaku prososial agar keadaan keharmonisan keluarga 

dan perilaku prososial peserta didik tetap terjaga. Adapun dalam 

ketercapaian aspek-aspek dalam persepsi keharmonisan keluarga maupun 

perilaku prososial masih terdapat aspek yang memiliki nilai yang rendah 

sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan layanan.  

b. Guru bimbingan dan konseling di sekolah dapat melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling pribadi sosial yang telah disusun melalui 

layanan dasar bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan diharapkan 

mengikuti pengembangan tema, rencana pelaksanaan layanan yang telah 

disusun, dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan yang dicapai dari 

layanan yang dilaksanakan. 

 

2. Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian dapat dijadikan masukan atau rujukan bagi peneliti 

selanjutnya untuk: 

a. Melakukan penelitian mengenai keharmonisan keluarga maupun perilaku 

prososial yang dihubungkan dengan variabel lain dengan pembahasan 

yang lebih mendalam dan berimplikasi untuk melaksanakan layanan 

responsif. 
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b. Mengembangkan program bimbingan dan konseling yang utuh untuk 

meningkatkan perilaku prososial peserta didik dan meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam merespon secara positif keadaan di 

dalam keluarganya baik yang harmonis maupun tidak harmonis.  

c. Melaksanakan penelitian dan mengembangkan penelitian dengan topik 

yang sama pada jenjang pendidikan yang berbeda. 


