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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab lima menyajikan simpulan penelitian serta rekemendasi 

penelitian bagi pihak sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan 

penelitian selanjutnya. 

5.1 Simpulan 

5.1.1   Kecenderungan umum penyesuaian sosial peserta didik kelas 

VIII SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019 berada pada 

kategori social approval. Artinya sebagian besar peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019 

memiliki minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain, 

merasa peka dengan kesulitan dan masalah orang lain yang ada 

di sekitarnya serta mau untuk membantu meringankan masalah 

orang lain tersebut.  

5.1.2 Kecenderungan umum self disclosure peserta didik kelas VIII 

SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019 berada pada 

kategori moderate disclosue. Artinya peserta didik sudah ada 

kemauan untuk menceritakan informasi diri mengenai sikap 

dan opini, selera dan minat, sekolah, keuangan, kepribadian, 

dan fisik, namum secara umum tidak sampai mendetail, 

hubungan yang terjalin dengan teman cukup dekat. 

5.1.3 Terdapat hubungan positif yang signifikan antara self disclosure 

dengan penyesuaian sosial pesertadidikkelas VIII SMPN 1 

Lembang Tahun Ajaran 2018/2019. Artinya semakin tinggi self 

dislclosure peserta didik, cenderungakan semakin tinggi 

penyesuaian sosial peserta didik. Self disclosure memiliki 

peranan dalam pembetukan penyesuaian sosial sehingga 

pengaruh self disclosure yang rendah terhadap penyesuaian 

sosial tidak dapat diabaikan. 

5.2 Rekomendasi 
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 Berdasarkan hasil penelitian hubungan self disclosure dengan 

penyesuaian sosial peserta didik kelas VIII SMPN 1 Lembang Tahun 

Ajaran 2018/2019, rekomendasi dirumuskan sebagai berikut. 

 

5.2.1 Bagi Pihak Sekolah 

Berdasarkan pentingnya penyesusian sosial dan self disclosure 

bagi peserta didik, diharapkan lingkungan sekolah menjadi lingkungan 

yang memfasilitasi peserta didik dalam membentuk dan 

mengembangkan penyesuaian sosial peserta didik. Hal tersebut dapat 

dilakukan salah satunya dengan memberikan dukungan sosial kepada 

peserta didik dalam upaya meningkatkan penyesuaian sosial. Pihak 

sekolah diharapakan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi 

peserta didik serta melakukan kerja sama antara pihak sekolah dengan 

orang tua/wali peserta didik dalam memberikan dukungan sosial.  

5.2.2 Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

optimalisasi layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial di SMPN 1 

Lembang. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk layanan preventif dan 

pengembangan terhadap self disclosure dan penyesuaian soaial peserta 

didik yaitu dengan layanan bimbingan kelompok. Guru Bimbingan dan 

Konseling diharapkan dapat menjadikan rancangan layanan sebagai 

bahan rujukan untuk meningkatkan self disclosure dan penyesuaian 

sosial peserta didik yang telah dirancang oleh peneliti. 

5.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk mengkaji 

tentang self disclosure atau penyesuaian sosial peserta didik, dapat 

melakukan beberapa penelitian sebagai berikut. 

1) Penelitiselanjutnya dapat mengkaji permasalahan terkait self 

disclosure atau penyesuaian sosial peserta didik melalui studi kasus. 

2) Peneliti selanjutnya dapat membandingkan hasil penelitian dengan 

mengambil subyek penelitian pada setiap jenjang kelas yang 

berbeda serta dilakukan pada peserta didik SMA/SMK. 

3) Peneliti selanjutnya dapat melakukanpenelitian penyesuaian sosial 

dengan menghubungkan pada faktor yang mempengaruhi 
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penyesuaian sosial diantaranya yaitu self esteem, kepercayaan diri, 

kecerdasan emosi, well-being, konsep diri dan dukungan sosial. 

4) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian eksperimen dengan 

mengunakan teknik-teknik bimbingan kelompok atau teknik 

konseling untuk meningkatkan self disclosure atau penyesuaian 

sosial peserta didik diantaranya dengan teknik sosiodrama, 

konseling behavioral, dan latihan asertif. 

 


