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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab V ini, penulis mendeskripsikan keseluruhan bab, selain itu terdapat 

rekomendasi bagi guru bimbingan dan konseling serta peneliti selanjutnya. 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep diri peserta didik kelas VIII di 

SMP Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Secara umum konsep diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 15 Bandung 

Tahun Ajaran 2018/2019 berada pada kategori netral. Artinya, peserta didik 

sudah memiliki konsep diri yang cukup memadai. Peserta didik telah 

memahami pandangan tentang penampilan fisik yang dimiliki dirinya serta 

telah dapat memiliki pandangan tentang penampilan fisik dirinya berdasarkan 

pendapat orang lain, artinya peserta didik sudah memiliki komponen 

perceptual (fisik) pada dirinya, selain itu, peserta didik memiliki pandangan 

tentang kemampuan ataupun ketidakmampuan yang dimiliki dirinya serta 

memiliki pandangan tentang latar belakang keluarga dan masa depan, artinya 

peserta didik sudah memiliki komponen conceptual (psikis) pada dirinya. 

Lalu peserta didik telah memiliki pandangan tentang sikap yang dimiliki 

dirinya serta telah dapat memahami pandangan tentang sikap dirinya 

berdasarkan pendapat orang lain, artinya peserta didik sudah memiliki 

komponen attitudinal (sikap) pada dirinya. Secara keseluruhan dapat 

dideskripsikan konsep diri peserta didik perlu dikembangkan dalam semua 

aspek. 

2. Layanan bimbingan dan konseling pada SMP Negeri 15 sudah berjalan baik, 

tetapi dalam prosesnya bimbingan kelompok belum diberikan secara 

maksimal. Bimbingan kelompok di sekolah ini diberikan melalui kelas besar, 

lalu dibentuk kelompok-kelompok kecil di dalamnya. Materi yang diberikan 

dalam layanan bimbingan kelompok beragam, disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik. Kendala yang terjadi saat pemberian layanan bimbingan 
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kelompok yaitu keikutsertaan peserta didik dalam pemecahan masalah, selain 

itu, media yang dapat digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling 

kurang lengkap. Indikator keberhasilan layanan bimbingan kelompok adalah 

jika peserta didik atau konseli dapat memahami permasalahan yang sedang ia 

alami, terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk 

menyelesaikan permasalahan, mengetahui solusi dari permasalahan yang 

dialami, dan mau memperbaiki dirinya. Untuk meningkatkan konsep diri 

peserta didik, di sekolah ini belum diberikan layanan secara khusus. 

3. Program yang dirancang adalah berupa bimbingan kelompok dengan teknik 

problem solving untuk meningkatkan konsep diri peserta didik kelas VIII di 

SMP Negeri 15 Bandung. Program ini dirancang berdasarkan hasil analisis 

data dan skor pencapaian atau kategori konsep diri peserta didik. Konsep diri 

memiliki tiga komponen yaitu perceptual (fisik), conceptual (psikis), dan 

attitudinal (sikap) yang lalu diturunkan menjadi enam indikator. Keenam 

indikator konsep diri berada pada kategori netral. Dari perolehan data, 

program pada penelitian ini difokuskan untuk dapat mengembangkan konsep 

diri peserta didik, sehingga peserta didik memiliki konsep diri yang positif. 

Program bimbingan kelompok dengan teknik problem solving untuk 

meningkatkan konsep diri remaja yang dirancang terdiri atas: Rasional; Dasar 

Hukum; Visi dan Misi; Deskripsi Kebutuhan; Tujuan; Sasaran; Komponen 

Program; Bidang Layanan; Rencana kegiatan (Action Plan); Pengembangan 

Tema; Evaluasi; Sarana dan Prasarana; Anggaran; serta Rencana Pelaksanaan 

Layanan (RPL). 

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep diri peserta didik kelas VIII di 

SMP Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019, maka dikemukakan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut. 

1. Guru Bimbingan dan Konseling 

a. Program bimbingan kelompok dengan teknik problem solving yang 

telah dirancang yang merupakan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi ataupun diterapkan oleh guru bimbingan dan konseling dalam 
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memberikan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsep 

diri peserta didik. 

b. Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan strategi lain dalam 

bimbingan dan konseling untuk meningkatkan konsep diri peserta 

didik. 

2. SMP Negeri 15 Bandung 

a. Pihak sekolah diharapkan mampu berkolaborasi dengan guru 

bimbingan dan konseling untuk meningkatkan konsep diri peserta 

didik. 

b. Sekolah menyediakan fasilitas yang lebih memadai untuk berjalannya 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya dalam layanan 

bimbingan kelompok. 

2. Peneliti Selanjutnya  

a. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengungkap data 

konsep diri peserta didik menggunakan angket. Data dapat dilengkapi 

dengan dilakukannya wawancara kepada pihak terkait ataupun 

observasi. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk 

menguji efektivitas program bimbingan kelompok dengan teknik 

problem solving untuk meningkatkan konsep diri remaja.  

c. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti topik yang sama dengan 

menggunakan teknik bimbingan dan konseling yang lain. 

 


