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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian menunjukkan anak sulung perempuan memiliki tingkat 

sensitivitas interpersonal yang lebih tinggi daripada anak sulung laki-laki baik 

secara umum maupun berdasarkan aspek-aspek sensitivitas interpersonal. 

Anak sulung perempuan cenderung berlebihan dalam menginterpretasikan 

isyarat verbal dan non verbal yang ditunjukkan oleh orang lain dibandingkan 

dengan anak sulung laki-laki. Dari lima aspek sensitivitas interpersonal, 

empat aspek sensitivitas interpersonal yang dimiliki oleh anak sulung 

perempuan memiliki perbedaan yang  lebih tinggi secara signifikan 

dibandingkan dengan anak sulung laki-laki. Keempat aspek sensitivitas 

interpersonal tersebut adalah : kesadaran interpersonal, kebutuhan 

persetujuan, kecemasan perpisahan dan kerapuhan batin. Pada aspek 

ketidaktegasan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

ketidaktegasan yang dimiliki oleh anak sulung laki-laki dan anak sulung 

perempuan.  

5.2 Rekomendasi 

5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian menunjukkan anak sulung perempuan memiliki 

sensitivitas interpersonal yang lebih tinggi daripada anak sulung laki-laki. 

Anak sulung perempuan  perlu diprioritaskan dalam mendapatkan bantuan 

agar mampu mengelola sensitivitas interpersonal yang dimilikinya. Aspek 

yang lebih diutamakan dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru 

bimbingan dan konseling adalah membantu anak sulung perempuan untuk 

dapat mengelola aspek kesadaran interpersonalnya terlebih dahulu. Aspek 

kesadaran interpersonal perlu lebih diprioritaskan karena menunjukkan 

komponen kognitif pada sensitivitas interpersonal dalam cara individu 

menilai situasi sehingga apabila individu telah mampu menilai situasi secara 

akurat diharapkan individu dapat secara proporsional menginterpretasikan 

perilaku orang lain sehingga cenderung dapat merespon situasi dan perilaku 

orang lain  dengan cara yang tepat. 
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Layanan bimbingan dan konseling bidang pribadi sosial yang 

bersifat responsif perlu dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling SMP 

Laboratorium Percontohan UPI terhadap anak sulung laki-laki dan anak 

sulung perempuan yang memiliki sensitivitas interpersonal pada kategori 

tinggi dan rendah. Pemberian layanan bimbingan dan konseling bersifat 

responsif terhadap anak sulung yang memiliki sensitivitas interpersonal 

pada kategori tinggi dapat diawali dengan pemberian layanan yang 

berkenaan dengan topik pemahaman diri terlebih dahulu yang kemudian 

dilanjut dengan pemberian layanan mengenai cara individu memahami 

situasi dan orang lain disekitarnya. Selanjutnya pemberian layanan 

bimbingan dan konseling pada anak sulung yang memiliki tingkat 

sensitivitas interpersonal pada kategori rendah dapat diawali dengan 

pemberian layanan berkaitan dengan topik harga diri dan pembentukan 

karakter pribadi yang kuat. Guru Bimbingan dan Konseling juga dapat 

memanfaatkan sistem pendukung sosial yang kuat agar lingkungan disekitar 

mampu memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada peserta didik 

khususnya anak sulung agar dapat memiliki sensitivitas interpersonal yang 

terkontrol. 

5.2.2 Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan penelitian mengenai 

tingkat sensitivitas interpersonal pada anak sulung dapat lebih beragam 

mengingat adanya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat sensitivitas 

interpersonal. Peneliti selanjutnya dapat meneliti tingkat sensitivitas 

interpersonal pada anak sulung berdasarkan kepribadian ataupun perbedaan 

keadaan lingkungan tertentu bahkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis 

efektivitas teknik konseling tertentu agar anak sulung memiliki sensitivitas 

interpersonal yang terkontrol. Keterkaitan antara sensitivitas interpersonal 

dengan penyesuaian sosial yang dimiliki oleh anak sulung juga dapat diteliti 

oleh peneliti selanjutnya mengingat sensitivitas interpersonal merupakan 

fungsi adaptif sosial yang dapat membantu seseorang untuk mampu 

melakukan penyesuaian sosial dengan baik. 
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Teknik penelitian tentang sensitivitas interpersonal akan lebih baik 

jika menggunakan teknik studi kasus. Penggunaan teknik tersebut 

diharapkan dapat mendeskripsikan persoalan terkait sensitivitas 

interpersonal yang dimiliki oleh anak sulung secara lebih real.  

 


