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BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 

 Bab V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

pemaknaan hasil temuan yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

 

A. Simpulan 

          Hasil penelitian pendekatan bimbingan konstruktif melalui teknik 

biblioterapi untuk mengembangkan disiplin diri peserta didik kelas awal sekolah 

dasar dapat disimpulkan bahwa gambaran umum disiplin diri peserta didik kelas 

awal di SD Al Mabrur berada pada tingkat constructive dimana anak memiliki 

keinginan untuk belajar dalam mengikuti aturan atas keinginan sendiri. Kondisi 

ini sesuai dengan teori konstruktif dari Jean Piaget yang menyatakan 

perkembangan disiplin anak usia sekolah dasar berkembang secara konstruktif.  

         Sejalan dengan perkembangan kognitif dan perbedaan jenis kelamin pada 

anak, terdapat perbedaan rata-rata disiplin diri antara peserta didik perempuan 

kelas III memiliki rata-rata disiplin lebih tinggi dari peserta didik perempuan kelas 

I dan kelas II. Peserta didik laki-laki kelas II memiliki rata-rata disiplin lebih 

tinggi daripada peserta didik laki-laki kelas I dan III. Dimana secara umum 

peserta didik perempuan memiliki rata-rata disiplin lebih tinggi daripada peserta 

didik laki-laki, kondisi ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh 

Elizabeth Hurlock.  

        Perkembangan disiplin pada anak sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

orang tua dalam melakukan penanaman pendekatan disiplin. Hasil penelitian 

menunjukkan anak yang lahir pertama cenderung mendapatkan penanaman 

disiplin diri dari orangtuanya dengan cara demokratis dibandingkan anak yang 

lahir dengan urutan kedua dan seterusnya, mereka cenderung mendapatkan 

pendekatan disiplin dari orangtuanya secara permisif. Usia ayah pada rentang 36-

40 tahun cenderung memberikan pendekatan disiplin yang beragam yaitu secara 
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authotarian, permisif, dan demokratis bagi anak perempuannya, namun bagi anak 

laki-laki cenderung memberikan pendekatan disiplin secara permisif dan 

demokratis. Ayah dengan latar belakang pendidikan S1, cenderung memberikan 

penanaman disiplin secara demokratis untuk anak laki-laki atau anak 

perempuannya. Ayah yang bekerja sebagai pegawai swasta cenderung 

memberikan pendekatan disiplin secara authotarian, permisif, dan demokratis. 

Penanaman disiplin secara demokratis pada anak laki-laki diperoleh paling tinggi 

dari ibu yang memiliki rentang usia 31-35 tahun dan anak perempuan dari ibu 

yang berusia antara 36-40 tahun. Penanaman disiplin secara permisif dan 

demokratis cenderung dilakukan oleh ibu yang memiliki latar belakang 

pendidikan S1. Ibu yang memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) 

cenderung memberikan pendekatan disiplin secara permisif dan demokratis.   

           Pendekatan bimbingan konstruktif melalui teknik biblioterapi untuk 

mengembangkan perilaku disiplin di sekolah dapat dilakukan oleh guru yang 

mengajar di kelas awal sekolah dasar untuk membangun struktur kognitif dan 

keyakinan disiplin diri peserta didik. Namun prinsip utama dalam pengembangan 

disiplin diri untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku disiplin peserta didik 

kelas awal diperlukan konsistensi guru dan pengawasan yang kontinyu dalam 

menjalankan aturan pada setiap ruang lingkup aktivitas. 

         Pendekatan bimbingan konstruktif melalui teknik biblioterapi efektif 

diterapkan di kelas I dalam mengembangkan struktur kognitif pada komponen 

disiplin pengembangan perilaku efektif dengan indikator membuat aturan bagi diri 

sendiri, dan keyakinan pada komponen disiplin keinginan yang muncul dari 

sendiri untuk kepentingan pribadi dengan indikator percaya terhadap penilaian diri 

sendiri. Program bimbingan konstruktif melalui teknik biblioterapi masih 

memerlukan kajian lebih lanjut baik pada media buku atau faktor lain agar dapat 

digunakan sebagai salah satu strategi pendekatan penanaman disiplin diri bagi 

peserta didik kelas II dan kelas III dalam mengembangkan struktur kognitif dan 

keyakinan pada komponen disiplin dengan indikator-indikator yang menyertainya. 
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B. Implikasi 

   Bimbingan konstruktif dalam seting pembelajaran dapat memberikan 

pengaruh yang baik terutama pada pemahaman struktur kognitif mengenai 

perilaku-perilaku disiplin yang diharapkan. Bimbingan konstruktif dapat 

memberikan informasi dan umpan balik yang spesifik terhadap bentuk perilaku 

yang harus dilakukan peserta didik dengan melibatkan mereka untuk 

berpartisipasi langsung sebagai upaya memberikan contoh terhadap teman 

sebayanya. Bimbingan konstruktif melalui teknik biblioterapi merupakan strategi 

intervensi yang bukan semata-mata bergantung pada isi cerita di dalam buku, 

melainkan sebuah lingkungan perkembangan yang harus diciptakan berdasarkan 

pengalaman-pengalaman nyata peserta didik.  

   Biblioterapi dengan buku cerita sebagai medianya sangat sesuai digunakan 

untuk mengembangkan disiplin diri peserta didik sekolah dasar kelas awal  

terutama kelas I. Buku cerita dapat memberikan kontribusi sebagai media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Buku dapat membantu guru dalam 

melakukan bimbingan konstruktif untuk memberikan pertanyaan terbuka bagi 

peserta didik sebagai bahan diskusi, memberikan penguatan dan membangun rasa 

percaya diri dengan memfokuskan pada hal-hal positif yang mengarah pada 

perbaikan perilaku. Rasa menghargai yang ditanamkan oleh guru dapat 

memberikan dorongan, penghargaan, dan pujian agar peserta didik mampu 

menunjukkan perilaku disiplin yang diharapkan.  

  Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan bimbingan konstruktif dapat 

terlaksana dengan optimal apabila unsur-unsur lingkungan perkembangan 

diciptakan sebagai lingkungan belajar bagi peserta didik dengan memperhatikan : 

(a) pengembangan struktur kognitif dalam bentuk stimulasi dengan merujuk pada 

nilai-nilai yang diakui kebenarannya (novelty) dalam sebuah cerita, (b) iklim 

psikologis, mencakup transaksi dan atmosfir yang dibangun antara guru dan 

peserta didik, dan (c) perubahan perilaku lama menjadi perilaku baru yang 

diharapkan dengan memberikan penguatan dan penghargaan(reward) pada 

perilaku baru.  
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         Menciptakan unsur lingkungan perkembangan dalam proses bimbingan 

konstruktif melalui teknik biblioterapi dapat membantu peserta didik untuk 

menemukan (discovery) perilaku-perilaku yang diharapkan dalam mematuhi 

aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Penemuan ini terjadi karena adanya 

pikiran konstruktif yang dibangun oleh peserta didik dalam mengemukakan ide 

dan gagasannya mengenai perilaku disiplin diri. Bimbingan konstruktif melalui 

biblioterapi untuk mengembangkan disiplin diri peserta didik di sekolah dasar 

sangat bermakna ketika dilakukan secara kolaboratif dengan guru mata pelajaran.  

          Dalam proses pembelajaran, guru dapat menggabungkan elemen-elemen 

yang penting dalam merancang kegiatan bimbingan dengan menggunakan buku 

untuk membantu peserta didik mengembangkan disiplin dirinya. Program 

bimbingan yang dirancang harus dapat berfungsi sebagai panduan dasar untuk (a) 

mengidentifikasi dengan jelas gagasan utama dari isi buku bacaan yang dipilih, 

(b) menentukan perlengkapan dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan 

bimbingan konstruktif melalui teknik biblioterapi, (c) mengatur pertanyaan selama 

kegiatan diskusi di dalam kelas, dan (d) mengidentifikasi kegiatan untuk 

memperluas ide-ide utama cerita di dalam buku ke dalam aplikasi praktis perilaku 

nyata sehari-hari. 

        Konsep positif dalam penanaman dan pengembangan disiplin diri peserta 

didik melalui pendekatan bimbingan konstruktif dapat digunakan untuk perilaku 

disiplin yang masih belum berkembang. Teknik biblioterapi dengan menggunakan 

buku cerita dapat mengajak anak untuk memahami bentuk perilaku disiplin yang 

diharapkan dari isi cerita yang ditampilkan di dalam buku dengan menciptakan 

suasana yang menyenangkan bagi anak untuk menanamkan nilai-nilai moral. 

Penanaman nilai-nilai dilakukan dengan memberikan masukan (feedback) kepada 

peserta didik bahwa perilaku buruk harus ditinggalkan, dan memastikan bahwa 

semua peserta didik memiliki kemampuan dan potensi dalam mengembangkan 

perilaku baik yang akan berguna untuk kehidupan di masa depan.              

 

C. Rekomendasi 



204 

 

Linna Nurwulan Apriany, 2017 
PENDEKATAN BIMBINGAN KONSTRUKTIF MELALUI TEKNIK BIBLIOTERAPI UNTUK 
MENGEMBANGKAN DISIPLIN DIRI PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

          Proses pelaksanaan bimbingan konstruktif dengan teknik biblioterapi dalam 

mengembangkan disiplin diri peserta didik berkaitan dengan kaidah nilai-nilai 

moral yang dilakukan dengan penuh keterbukaan dan demokratis sebagai upaya 

untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dan memiliki dasar-dasar 

disiplin diri. Pada proses ini, guru harus memiliki kesadaran dalam memfasilitasi 

peserta didik dengan memulainya dari dunia anak dan menunjukkan contoh 

perilaku yang dapat dimaknai oleh anak. Menciptakan lingkungan internal yang 

mendukung dan mencerminkan keterpaduan, memiliki komitmen yang tinggi dan 

konsisten dalam memperkokoh disiplin diri harus dimiliki oleh peserta didik.  

         Semua guru yang mengajar di kelas awal sekolah dasar dapat menggunakan 

pendekatan bimbingan konstruktif untuk mengembangkan perilaku disiplin diri 

peserta didiknya dengan memahami secara utuh perkembangan anak usia sekolah 

dasar berdasarkan teori konstruktif yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan 

penanaman disiplin dari Elizabeth Hurlock. Langkah-langkah dalam memberikan 

konstruktif harus benar-benar dipahami agar guru tidak hanya menyampaikan 

tindakan apa yang seharusnya anak lakukan, namun bagaimana anak dapat 

melakukan dan menunjukkan perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

diharapkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hasil penelitian 

pengembangan perilaku disiplin untuk peserta didik sekolah dasar untuk kelas 

awal (kelas I, II dan III) dengan pendekatan bimbingan konstruktif melalui teknik 

biblioterapi dimana buku sebagai medianya dapat diimplementasikan oleh guru 

dalam seting pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama, 

Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), dan Bahasa Indonesia dengan muatan materi 

kurikulum yang dapat membantu peserta didik dalam pengembangan disiplin diri. 

Bacaan-bacaan dalam buku pelajaran dapat dijadikan sebagai media selain buku 

cerita dalam teknik biblioterapi.  

Penggunaan buku-buku cerita dalam teknik biblioterapi untuk 

mengembangkan disiplin diri peserta didik kelas II dan kelas III masih 

memerlukan proses dalam mengidentifikasi buku bacaan yang lebih mendalam 

agar sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Faktor lain yang harus 
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diperhatikan untuk penelitian berikutnya adalah daya tarik buku yang disajikan 

dan pesan moral yang disampaikan dalam buku cerita. Proses identifikasi 

memerlukan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam memilih buku 

cerita yang akan digunakan. Pemilihan buku memerlukan waktu yang cukup 

untuk didiskusikan antar sesama guru dan pustakawan agar buku yang digunakan 

dapat memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan disiplin dirinya.  

         Penanaman disiplin bagi anak sekolah dasar masih perlu didukung dengan 

adanya kesadaran dari diri anak sendiri, orang tua dan guru. Kesadaran diri sendiri 

dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan menggali potensi diri. Situasi di 

lingkungan sekitar akan berubah setiap saat dan dinamika kehidupan selalu akan 

diwarnai dengan tantangan. Menumbuhkan kesadaran diri peserta didik 

memerlukan peran guru dalam memberikan konsekuensi logis ketika peserta didik 

menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan dan merancang strategi intervensi 

yang lebih spesifik untuk membantu memfasilitasi peserta didik dalam 

mengembangkan perilaku disiplin sebagai bagian dari tahapan perkembangan 

moralnya. Guru dan orang tua selayaknya memiliki kesadaran untuk menentukan 

pilihan dalam ragam pendekatan yang seimbang antara kekuatan orang dewasa 

dan kondisi internal anak dalam menanamkan disiplin. Kondisi internal 

pembentukan dan pengembangan perilaku disiplin dalam diri peserta didik tidak 

sepenuhnya dapat berkembang serentak secara bersamaan antara satu indikator 

dengan indikator disiplin lainnya, namun bergantung pada keadaan dan hambatan 

yang dimiliki oleh peserta didik yang harus dipahami oleh guru dan orang tua.   

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut. 

(1) Perlu dirancang dan diselenggarakan program pelatihan bagi guru, berkaitan 

dengan konsep bimbingan konstruktif untuk membangun mindset dan 

menciptakan sistem di lingkungan sekolah dengan tujuan pengembangan 

perilaku disiplin dengan strategi menyenangkan yang dapat memfasilitasi 

peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuan dan kesadaran perilaku 

disiplin dirinya.  
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(2) Diperlukan strategi yang lebih efektif dan efesien dalam mengembangkan 

indikator-indikator lain pada komponen disiplin, misalnya dengan 

menggunakan buku kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai figur 

berakhlak baik dan mulia yang harus ditiru.  

(3) Kajian mendalam pada metodologi penelitian bimbingan konstruktif untuk 

mengembangkan disiplin diri bagi peserta didik yang mengalami hambatan 

dalam seting inklusi dengan pendekatan penelitian single subject design. 


