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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab V mendeskripsikan mengenai simpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, serta rekomendasi untuk guru BK dan peneliti selanjutnya. 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai self-determination  peserta didik 

kelas XI SMKN 1 Lemahsugih Tahun Ajaran 2017/2018 maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa. 

5.1.1. Secara umum kecenderungan self-determination  peserta didik kelas XI 

SMKN 1 Lemahsugih tahun ajaran 2017/2018 berada pada kategori 

identified regulation atau sedang, artinya peserta didik memiliki kesadaran 

akan suatu aktivitas dan mengetahui kontribusi diri terhadap kegiatan 

tertentu dalam hal ini adalah kegiatan pembelajaran namun masih belum 

konsisten. 

5.1.2. Kecenderungan self-determination  peserta didik kelas XI SMKN 1 

Lemahsugih tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan aspek competence, 

relatedness, dan autonomy berada pada kategori sedang. Berdasarkan 

aspek competence peserta didik masih kurang optimal dalam memahami 

strategi atau kemampuan belajar yang efektif, pada aspek relatedness 

peserta didik masih kurang mampu dalam menentukan batas bantuan yang 

didapatkan dari orang lain pada saat sulit, dan pada aspek autonomy 

peserta didik masih kurang dalam kemampuan menentukan pilihan 

berdasarkan pilihannya sendiri yang dalam hal ini adalah menentukan 

bidang keahlian dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.  

5.1.3. Program bimbingan belajar yang secara hipotetik efektif untuk 

meningkatkan self-determination peserta didik dirancang berdasarkan hasil 

analisis data dan skor pencapaian/kategori self-determination. Program 

bimbingan belajar untuk meningkatkan self-determination  yang disusun 

terdiri atas: Rasional, Dasar Hukum, Visi dan Misi. Deskripsi Kebutuhan, 

Tujuan, Komponen Program, Bidang Layanan, Rencana Operasional,  
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Pengembangan Tema/Topik, Evaluasi, dan Rencana Pelaksanaan Layanan 

(RPL) 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai self-determination  peserta didik 

kelas XI SMKN 1 Lemahsugih Tahun Ajaran 2017/2018, maka dikemukakan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut. 

5.2.1. Pihak Sekolah dan Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan refensi oleh guru bimbingan 

dan konseling dalam memberikan layanan sebagai upaya untuk 

meningkatkan self-determination  melalui program bimbingan belajar 

yang telah disusun. 

5.2.2. Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada peneliti 

selanjutnya untuk menguji efektivitas program bimbingan belajar 

berdasarkan deskripsi self-determination peserta didik. Selain itu, 

penelitian selanjutnya dapat meneliti topik yang sama dengan bidang 

layanan lain seperti bidang pribadi, sosial dan karir, serta dapat melakukan 

penelitian dijenjang yang berbeda seperti SMP dan SMA. 

 


