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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui  kecerdasan interpersonal siswa kelas 

VIII SMP Negeri 5 Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012 umumnya berada 

pada kategori sedang. yang berarti bahwa Siswa memiliki kecerdasan 

interpersonal yang cukup memadai, ditandai dengan kemampuan siswa dalam 

wawasan sosial, kepekaan sosial, dan keterampilan menjalin komunikasi 

sosial, akan tetapi kecerdasan interpersonal yang ada ini belum maksimal dan 

masih harus dikembangkan guna  mempertahankan suatu hubungan antar 

pribadi (sosial) yang sehat dan saling menguntungkan.  

2. Pada aspek pencapaian kecerdasan interpersonal pada umumnya siswa sudah 

memiliki kemampuan dalam kesadaran diri,  memiliki pemahaman situasi dan 

etika sosial, memiliki sikap prososial, dan memiliki keterampilan 

berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Sebagian besar siswa belum 

memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah secara efektik dan belum 

memiliki kemampuan dalam berempati terhadap orang lain.  

3. Program bimbingan pribadi sosial yang disusun memuat komponen-

komponen seperti rasional program, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, 

tujuan, komponen program, rencana operasional, pengembangan tema, 
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pengembangan satuan layanan, evaluasi. Secara keseluruhan setiap aspek dan 

indikator kecerdasan interpersonal siswa dijadikan landasan pengembangan 

program yang diberikan melalui layanan dasar berupa klasikal dan bimbingan 

kelompok bagi siswa yang memiliki tingkat kecerdasan interpersonal sedang, 

layanan responsif berupa konseling kelompok bagi siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan interpersonal yang rendah dan diasumsikan membutuhkan 

pertolongan dengan segera, layanan perencanaan individual yang ditujukan 

bagi siswa yang memiliki tingkat kecerdasan interpersonal yang tinggi dan 

dukungan sistem.  

B. Rekomendasi  

1. Bagi guru bimbingan dan konseling (konselor) 

Upaya mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa disekolah, dapat 

dilakukan dengan melaksanakan program hipotetik bimbingan pribadi sosial 

yang telah disesuaikan dengan program yang sudah ada disekolah, program 

ditambahkan dengan pengembangan kecerdasan interpersonal siswa yang 

telah dirancang peneliti terhadap siswa kelas VIII 

2.   Bagi peneliti selanjutnya 

Program yang dirumuskan oleh peneliti bersifat hipotesis, peneliti selanjutnya 

diharapkan mampu melakukan uji coba program bimbingan pribadi sosial 

untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa sehingga dapat 

diperoleh penyempurnaan program. 

 


