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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI,  

DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

5.1 Simpulan 

Mengacu pada permasalahan, hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat 

dirumuskan simpulan sebagai berikut. 

1). Self efficacy memiliki peran penting dalam menunjangkeberhasilan peserta 

didik di sekolah. Sehubungan itu sekolah seyogyanya memiliki program untuk 

memelihara dan meningkatkan self efficacy anak didiknya. Mengingat belum 

ada program kurikuler yang secara spesifik difokuskan pada upaya 

meningkatkan self efficacy, maka sebagai salah satu solusinya adalah melalui 

layanan bimbingan, khususnya bimbingan kelompok. Diantara teknik 

bimbingan kelompok yang efektif meningkatkan self efficacy adalah teknik 

role playing. Bimbingan kelompok dengan menggunakan role playing untuk 

meningkatkan self efficacy peserta didik yang dikembangkan ini terdiri dari 

dua bagian yaitu substansi program dan suplemen program berupa modul utuk 

peserta didik. Aspek substansi program terdiri atas tujuh komponen yaitu 

pendahuluan, tujuan, asumsi, sesi intervensi, kompetensi pelaksana intervensi, 

mekanisme pelaksanaan, serta evaluasi dan indikator keberhasilan. Aspek 

suplemen program lebih bersifat operasional yang berisi satuan layanan 

bimbingan dan konseling. Hasil validasi rasional pakar bimbingan dan 

konseling terhadap program hipotetik bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing untuk meningkatkan self efficacy peserta didik menunjukan bahwa 

program yang dikembangkan dinilai layak sebagai sebuah program untuk 

meningkatkan motif berprestasi peserta didik. 

2). Hasil uji empirik menunjukan bahwa bimbingan kelompok dengan 

menggunakan teknik role palying terbukti efektif untuk meningkatkan skor 

total maupun aspek-aspek self efficacy.  
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5.2 Implikasi  

Pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada Bab IV, 

mengandung implikasi baik bagi pendidikan maupun bagi bimbingan dan 

konseling. Implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1) Dalam penelitian ini upaya peningkatan self efficacy dihampiri melalui 

pendekatan kognitif-perilaku. Dalam pendekatan ini, secara filosofis, dalam 

konseling manusia dipandang sebagai mahluk yang mampu berpikir dan 

berkehendak.  Namun, pada abad ke-21, telah terjadi perubahan paradigma 

filosifis konseling. Paradigma baru tersebut  menggeser filosofi tentang 

manusia dalam konseling dan treatment,  dari psikologi individu menjadi fokus 

pada hubungan dalam system. Role playing dapat dijadikam satu pintu gerbang  

kearah pendekatan sistem.  

2) Untuk membantu meningkatkan self efficacy peserta didik yang rendah, 

layanan BK di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sukamanah Tasikmalaya 

seyogianya menciptakan ekologi perkembangan yang memberikan peluang 

untuk melakukan kompetisi secara sehat serta memberikan peluang yang 

luas kepada peserta didik untuk mengembangkan keyakinan bahwa ia 

mampu dengan cara motif-motif yang bersifat instrinsik dibanding motif-

motif ekstrinsik. 

3) Implikasi lebih lanjut dari  temuan penelitian ini adalah melakukan kajian 

dengan desain yang berbeda, misalnya time series sehingga dapat diketahui 

bagaimana perkembangan self efficacy peserta didik pada setiap sesi 

perlakuan.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka ada beberapa hal yang 

dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk lebih meningkatkan motif berprestasi 

peserta didik dalam belajar. 

1) Dalam upaya pengembangan dan peningkatan self efficacy peserta didik 

khususnya dalam belajar. Guru BK dapat menggunakan teknik role playing 
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dengan cara mengikuti prosedur dan rambu-rambu pelaksanaan program 

sebagaimana dipaparkan dalam penelitian ini.  

2) Dalam upaya meningkatkan self efficacy peserta didik dalam belajar, 

pimpinan sekolah perlu meningkatkan fungsi ruangan yang ada untuk 

digunakan sebagai  wahana role playing, sehingga guru BK mampu 

melakukan sesi role playing  dalam layanan bimbingan dan konseling. 

Dalam rangka pengunaaan teknik role playing, guru BK perlu membekali 

diri dengan kemampua memilih tema dan peran yang tepat untuk terapi.  

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian berikut yang mungkin 

mempengaruhi hasil penelitian namun di luar kemampuan peneliti untuk 

megendalikannya. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian ini menggunakan kelompok kontrol dan eksperimen dari satu 

sekolah yang sama sehingga interaksi antara kelompok eksperimen dan 

kontrol sulit dihindari.  

2) Keterlibatan peserta didik dalam role playing memiliki motivasi yang 

beragam. Mereka yang kurang berkenan mengikuti program ini memainkan 

peran kurang sungguh-sungguh dan tanpa penghayatan. Kondisi ini diduga 

berpengaruh pula terhadap hasil intervensi.  

3) Skor post test self efficacy kelompok kontrol menunjukkan peningkatan 

yang signifikan dibanding skor pre test-nya. Ini mengandung arti bahwa 

peningkatan skor self efficacy tidak semata-mata karena faktor treatmen, 

melainkan juga faktor lain, seperti pengalaman, kematangn, interaksi 

dengan kelompok eksperimen, atau usaha mereka sendiri sebagai perasaan 

kurang puas karena tidak dijadikan kelompok eksperimen sehingga 

mendorong mereka untuk mempelajari sendiri apa yang diintervensikan. 

 

 


