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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian empati budaya terhadap peserta didik kelas X di 

SMA Negeri 1 Soreang Tahun Ajaran 2018/2019 dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

5.1.1 Gambaran umum empati budaya peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Soreang 

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

cukup memiliki pengetahuan tentang budaya serta memahami tentang 

perspektif budaya kelompok etnis lain, cukup mampu merasakan kondisi emosi 

dan peduli pada perasaan kelompok budaya lain, cukup mampu menerima 

perbedaan dan sadar akan isu budaya. Namun kurang mampu dalam 

berkomunikasi dengan kelompok budaya lain, kurang menguasai bahasa selain 

bahasa ibu serta kurang memiliki pengalaman praktik dengan kelompok budaya 

yang berbeda 

5.1.2 Program bimbingan sosial untuk mengembangkan empati budaya peserta didik 

yang terdapat dalam penelitian ini telah dinyatakan layak untuk diujicobakan 

oleh guru BK berdasarkan uji kelayakan oleh dua dosen program studi 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan serta satu orang guru BK. Program 

bimbingan  sosial untuk mengembangkan empati budaya terdiri atas: rasional, 

dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, 

bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema/topik, evaluasi, dan 

rencana pelaksanaan layanan (RPL).  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian empati budaya terhadap peserta didik kelas X di 

SMA Negeri 1 Soreang Tahun Ajaran 2018/2019 maka disusun beberapa 

rekomendasi sebagai berikut. 

5.2.1  Pihak Sekolah 
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Penelitian berhasil merumuskan program bimbingan sosial untuk 

mengembangkan empati budaya peserta didik. Pihak sekolah dapat 

membantu
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memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan sosial untuk mengembangkan 

empati budaya peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan 

membantu pendanaan serta memberikan fasilitas bagi guru BK seperti sarana 

dan prasarana di ruang BK untuk menunjang pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling di sekolah. 

5.2.2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian memberikan gambaran umum empati budaya peserta didik 

berada pada kategori sedang. Rekomendasi bagi guru bimbingan dan 

konseling adalah untuk mengimplementasikan program bimbingan sosial 

yang telah disusun dalam penelitian berdasarkan pada gambaran umum 

empati budaya peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

memberikan layanan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok untuk 

mengembangkan pengetahuan mengenai kebudayaan dan juga membiasakan 

peserta didik untuk berinteraksi dengan orang yang berasal dari kebudayaan 

yang berbeda. 

5.2.3  Penelitian Selanjutnya  

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode observasi dan 

wawancara untuk mendapatkan data penelitian yang lebih rinci. 

2. Penelitian selanjutnya dapat merancang teknik pemberian layanan 

konseling, baik konseling individual atau kelompok. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menyusun program bimbingan sosial yang 

diimplementasikan terhadap peserta didik di sekolah. 

4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada tingkatan sekolah dan kelas 

yang berbeda, seperti di SD atau SMP.   


