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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian disimpukan sebagai berikut. 

1) Keterlibatan siswa kelas X dan XI SMK Negeri 1 Ciamis Tahun Ajaran 

2018/2019 secara umum berada pada kategori cukup baik itu pada dimensi 

kognitif, behavioral, maupun emosi. Artinya, secara umum siswa telah 

mampu mengontrol dirinya untuk terlibat dalam pembelajaran dan mengikuti 

peraturan yang berlaku, serta menyadari pentingnya belajar bagi kesuksesan 

masa depannya. Keterlibatan secara behavioral lebih tinggi dibandingkan 

dengan keterlibatan secara kognitif dan emosi karena keterlibatan secara 

behavioral relatif lebih mudah diamati karena berkaitan dengan perilaku yang 

ditampilkan siswa. Remaja cenderung ingin menampilkan sisi baik dirinya 

kepada orang lain atau dengan kata lain membentuk self-image yang baik baik 

itu di depan teman sebaya maupun guru.  

2) Keterlibatan siswa kelas X dan XI SMK Negeri 1 Ciamis Tahun Ajaran 

2018/2019 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbedaan yang signifikan 

dimana keterlibatan siswa laki-laki  lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 

perempuan. Siswa perempuan cenderung lebih sering melakukan perilaku off-

task atau perilaku diluar konteks pembelajaran seperti mengobrol dan 

bercermin pada saat pelajaran berlangsung.  

3) Keterlibatan siswa kelas X dan XI SMK Negeri 1 Ciamis Tahun Ajaran 

2018/2019 berdasarkan jurusan menunjukkan  siswa jurusan Otomatisasi dan 

Tata Kelola Perkantoran (OTKP) memiliki keterlibatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jurusan lainnya. Sedangkan siswa jurusan Tata Boga 

(TB) menunjukkan keterlibatan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

jurusan lainnya. Suasana pembelajaran setiap jurusan berbeda, baik itu karena 

suasana kelas, pelajaran, maupun metode pembelajarannya.  

4) Keterlibatan siswa kelas X dan XI SMK Negeri 1 Ciamis Tahun Ajaran 

2018/2019 berdasarkan tingkatan kelas menunjukkan hasil yang signifikan 
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dimana siswa kelas XI menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa kelas X. Hal ini terjadi karena siswa kelas XI 

relative telah mengenal teman sebaya, guru, dan lingkungan sekolahnya 

dibandingkan dengan siswa kelas X. Siswa kelas XI telah mampu beradaptasi 

dan mengatur dirinya utnuk tetap terlibat dalam pembelajaran dibandingkan 

dengan kelas X.  

 

1.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang perlu dari hasil penelitian ini yakni, sebagai 
berikut:  
1) Berdasarkan hasil penelitian tingkat keterlibatan siswa (student engagement) 

berada pada kategori cukup atau sedang, sehingga diperlukan adanya 

reconnect (penyambungan kembali), diharapkan guru BK atau dapat 

memberikan layanan bimbingan dengan strategi yang telah disusun dalam 

kerangka bimbingan untuk pengembangan keterlibatan belajar siswa (student 

engagement).  

2) Guru BK atau konselor diharapkan dapat mempromosikan mengenai 

pentingnya mengembangkan keterlibatan siswa (student engagement) kepada 

personil sekolah, karena berdasarkan hasil penelitian, tingkatan keterlinatan 

siswa masih berada pada tingkatan siding, sehingga masih terdapat peluang 

untuk berkembangan lebih optimal agar prestasi siswa lebih optimal. Hal yang 

diperlukan kolaborasi untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

dalam mengembangkan keterlibatan siswa (student engagement).  

3) Guru BK atau konselor memberikan layanan khusus kepada siswa perempuan 

ditingkauntuk meningkatkan ketrelibatan kognitif, behavioral, dan emosi 

dapat ditingkkat melalui layanan dasar bimbingan konseling baik secara 

klasikal maupun bimbingan kelompok.  

 


