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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian 

adalah sebagai berikut. 

a. Kecenderungan umum ketangguhan siswa kelas X SMK Negeri 5 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 berada pada kategori tidak 

tangguh dengan atau memiliki skor rendah.  

b. Program bimbingan pribadi difokuskan pada pengembangan 

ketangguhan siswa yang berada pada ketegori tidak tangguh di 

setiap aspek dan indikator variabel ketangguhan agar mencapai 

ketangguhan diri yang lebih optimal. Struktur program bimbingan 

pribadi terdiri dari rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi 

kebutuhan, tujuan program, sasaran program, komponen program, 

bidang layanan, tahapan layanan, rencana operasional, 

pengembangan tema, sarana dan prasarana, satuan layanan, 

evaluasi dan tindak lanjut, anggaran. (Program terlampir). 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ketangguhan siswa kelas X SMK 

Negeri 5 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019, rekomendasi dirumuskan 

sebagai berikut. 

a. Guru Bimbingan dan Konseling  

Rekomendasi bagi guru Bimbingan dan Konseling di sekolah 

adalah sebagai berikut: (1) Hasil penelitian dapat dijadikan 

referensi oleh guru bimbingan dan konseling dalam memberikan 

layanan sebagai upaya mengembangkan ketangguhan siswa; (2) 

melakukan analisis kebutuhan secara mendalam sebagai landasan 

dalam mengembangkan program bimbingan pribadi untuk 

mengembangkan ketangguhan siswa; dan (3) melaksanakan 

kegiatan layanan bimbingan pribadi yang telah disusun 

berdasarkan profil ketangguhan siswa. 

b. Guru Mata Pelajaran 

Hasil penelitian memberikan kecenderungan umum ketangguhan 

siswa berada pada kategori tidak tangguh, dengan adanya profil 

ketangguhan siswa ini diharapkan pihak sekolah terutama guru 

mata pelajaran dapat memberikan perhatian, dukungan, dan 

pengawasan yang lebih besar kepada siswa agar dapat membantu 
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mengembangkan ketangguhan diri siswa di sekolah. Diharapkan 

pula guru mata pelajaran dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan tambahan muatan tentang aspek ketangguhan.  

c. Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya tidak terlepas dari 

keterbatasan penelitian, yaitu: (1) peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara 

dan observasi mendalam agar dapat mendapatkan gambaran secara 

jelas tentang profil ketangguhan siswa; (2) peneliti selanjutnya 

dapat melaksanakan program bimbingan pribadi, untuk 

menganalisis keefektifan program bimbingan pribadi dalam upaya 

mengembangkan ketangguhan siswa; (3) peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian dengan responden yang lebih luas, 

baik itu seluruh tingkat pada jenjang SMK, maupun pada jenjang 

lainnya.   

 

 


