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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Secara keseluruhan penelitian telah memenuhi tujuan yaitu 

menghasilkan program bimbingan pribadi yang layak berdasarkan profil 

penerimaan diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 40 Bandung. Profil 

penerimaan diri peserta didik diungkap menggunakan instrument 

penerimaan diri. Berdasarkan penelitian tentang bimbingan pribadi 

berdasarkan penerimaan diri peserta didik dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerimaan diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 40 Bandung 

Tahun Ajaran 2018/2019 secara umum berada pada kategori 

sedang; penerimaan diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 40 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan aspek kesadaran 

diri untuk menghargai potensi dan mengembangkannya berada 

pada kategori sedang, sama halnya dengan aspek menyikapi 

peristiwa negatif dengan tetap bangga menerima diri tanpa syarat 

berada pada kategori sedang; penerimaan diri peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 40 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 

berdasarkan indikator-indikator yang mengungkap penerimaan diri 

yaitu menunjukkan berada pada kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerimaan diri peserta didik sudah cukup 

dalam memiliki kesadaran diri untuk menghargai potensi dan 

mengembangkannya sama halnya dengan menyikapi peristiwa 

negatif dengan tetap bangga menerima diri tanpa syarat, namun 

belum optimal terutama dalam beberapa situasi yaitu menghadapi 

kegagalan dan menerima kritikan dari orang lain. 

2. Program bimbingan pribadi dirumuskan berdasarkan profil 

penerimaan diri kelas VIII SMP Negeri 40 Bandung. Program 

bimbingan pribadi ini dibuat dengan tujuan untuk membantu 

peserta didik agar mampu mengembangkan penerimaan dirinya. 

Berdasarkan hasil rumusan program, dihasilkan program 

bimbingan pribadi yang layak menurut pakar dan praktisi 

bimbingan dan konseling untuk diterapkan di sekolah dalam 

rangka membantu peserta didik mengembangkan penerimaan 

dirinya. 
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5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 

bimbingan pribadi berdasarkan penerimaan diri peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 40 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019, rekomendasi ini 

ditujukan kepada pihak sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan 

peneliti selanjutnya. 

1. Pihak Sekolah 

Pihak sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas dan Guru BK diharapkan 

dapat memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pribadi sebagai upaya 

pengembangan penerimaan diri peserta didik. Dalam mengembangkan 

penerimaan diri peserta didik, antara seluruh pihak sekolah yang terlibat 

diperlukan adanya kerjasama untuk mengembangkan penerimaan diri 

peserta didik agar optimal. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Dalam mengembangkan penerimaan diri peserta didik, guru 

bimbingan dan konseling dapat menerapkan program bimbingan pribadi 

yang telah dirumuskan agar penerimaan diri peserta didik dapat 

berkembang secara optimal. Guru bimbingan dan konseling dapat 

melakukan pengembangan metode dan media untuk melaksanakan 

kegiatan layanan dalam mengembangkan penerimaan diri peserta didik. 

Kemudian berdasarkan perolehan data dapat dilihat bahwa peserta didik 

memiliki penerimaan diri yang rendah terutama dalam menghadapi 

kegagalan dan menerima kritik sehingga guru bimbingan dan konseling 

dapat direkomendasikan untuk memberikan konseling individual atau 

konseling kelompok. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk 

mengembangkan rumusan program dan dapat melaksanakan program 

bimbingan pribadi yang telah dirumuskan untuk mengembangkan 

penerimaan diri peserta didik. Kemudian, peneliti selanjutnya 

direkomendasikan juga untuk melakukan penelitian dengan melibatkan 

seluruh responden dari setiap tingkatan kelas pada jenjang SMP 

sehingga program bimbingan pribadi dapat digunakan oleh seluruh 

peserta didik di SMP. Selain itu, program ini dapat digunakan juga 

untuk tema/topik yang berbeda, salah satunya yaitu penyesuaian diri. 

 


