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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian, konseling kelompok teman sebaya terbukti 

efektif untuk mereduksi perilaku agresif siswa kelas X SMK Negeri 3 Cimahi Tahun 

Ajaran 2012/2013 dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profil perilaku agresif siswa kelas X SMK Negeri 3 Cimahi berada pada tingkat 

rendah. Siswa tidak memunculkan perilaku keagresifan, melawan perintah, 

merusak, dan permusuhan. Artinya secara umum siswa kelas X SMK Negeri 3 

Cimahi tidak memiliki masalah dengan perilaku agresif. Tetapi ada Sembilan 

orang siswa yang masuk dalam kategori tinggi. 

2. Rumusan program konseling kelompok teman sebaya yang layak untuk 

mereduksi perilaku agresif siswa menurut pakar dan praktisi memuat struktur 

program sebagai berikut: (a) rasional, (b) Deskripsi Kebutuhan, (c) tujuan 

program, (d) sasaran, (e) rencana operasional tindakan, (f) mekanisme 

pelaksanaan program, (g) garis besar isi intervensi, (h) kompetensi pelaksana 

program, (i) evaluasi dan indikator keberhasilan, dan (j) satuan layanan. 

3. Program konseling kelompok teman sebaya terbukti efektif untuk mereduksi 

perilaku agresif sembilan orang siswa kelas X SMK Negeri 3 Cimahi tahun ajaran 

2012/2013 yang berada pada kategori tinggi. Penurunan perilaku agresif sembilan 

orang siswa tersebut secara umum pada setiap aspeknya yang terdiri dari keagresifan, 

melawan perintah, merusak, dan permusuhan. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa temuan di lapangan bahwa perilaku 

agresif siswa kelas X di salah satu SMK Negeri kota Cimahi Tahun Ajaran 2012/2013 secara 

umum berkategori rendah dan program konseling kelompok teman sebaya terbukti efektif 
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untuk mereduksi perilaku agresif Sembilan orang siswa yang berada pada kategori tinggi. 

Sebagai upaya tindak lanjut program sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

a. Menggunakan instrumen perilaku agresif siswa tersebut untuk mengetahui profil 

perilaku agresif siswa pada tingkat kelas yang lainnya. 

b. Program konseling kelompok teman sebaya ini terutama pelatihan konselor 

sebayanya dapat dikembangkan lagi atau dimanfaatkan untuk menghadapi fenomena 

lainnya di sekolah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan untuk gambaran perilaku 

agresif maupun konseling kelompok teman sebaya oleh peneliti selanjutnya. 


