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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dari data-data yang diperoleh melalui hasil penelitian, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Mayoritas perilaku heteroseksual siswa kelas VIII SMP Kartika Siliwangi II 

berada dalam kategori sehat. Dari 129 orang siswa Kelas VIII SMP Kartika 

Siliwangi II Bandung, sebagian besar siswa berada dalam kategori sehat, 

menyusul kemudian siswa yang berada pada kategori cukup sehat dan siswa 

dengan persentase paling rendah berada dalam kategori kurang sehat. 

2. Pada aspek pertama perilaku heteroseksual sehat, penelitian yang dilakukan 

pada siswa kelas VIII SMP Kartika Siliwangi II Bandung menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa sudah mampu menampilkan minat seksual 

kepada lawan jenisnya. Hal tersebut terlihat dalam hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang masuk kedalam kategori 

heteroseksual yang kurang sehat dan mayoritas siswa berada dalam kategori 

sehat. 

3. Pada aspek kedua perilaku heteroseksual sehat, penelitian di kelas VIII SMP 

Kartika Siliwangi II Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah 

memiliki perasaan-perasaan seksual yang ditunjukkan kepada lawan jenisnya. 
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Hanya sebagian kecil siswa yang berada dalam kategori cukup sehat dan 

kurang sehat. 

4. Penyusunan program bimbingan pribadi sosial ditekankan kepada layanan 

dasar bimbingan yang mengarah pada pemeliharaan dan pengembangan. 

Pemeliharaan dimaksudkan agar perilaku heteroseksual siswa yang mayoritas 

sudah masuk kedalam kategori sehat dapat dipertahankan. Untuk siswa yang 

masuk kedalam kategori cukup sehat dapat terus dikembangkan agar perilaku 

heteroseksual siswa mampu masuk kedalam kategori sehat dan untuk siswa 

yang berada dalan kategori kurang sehat diberikan layanan responsif yang 

dapat membantu siswa untuk meningkatkan perilaku heteroseksualnya kearah 

yang lebih baik. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi dari hasil penelitian ini berupa program hipotetik bimbingan 

pribadi sosial untuk mengembangkan perilaku heteroseksual sehat siswa kelas VIII 

SMP Kartika Siliwangi II Bandung. Pada saat pelaksanaan program, rekomendasi 

diberikan secara terperinci, sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Pada umumnya siswa kelas VIII SMP Kartika Siliwangi II Tahun Ajaran 

2009/2010 perilaku heteroseksualnya sudah berada pada kategori sehat. Akan tetapi 

diperlukan suatu upaya bantuan agar perilaku heteroseksual siswa yang sudah cukup 

sehat dapat terus dipertahankan. 
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Upaya pihak sekolah untuk mempertahankan perilaku heteroseksual sehat siswa 

dapat berupa kerjasama dengan pihak-pihak yang menangani masalah perilaku 

heteroseksual seperti pihak BKKBN maupun dokter yang mampu memberikan 

penyuluhan langsung tentang bahaya perilaku seksual yang menyimpang, baik dari 

segi kesehatan maupun dari segi sosial. Selain itu, pihak sekolah dapat mendekorasi 

sudut-sudut sekolah dengan slogan-slogan yang menekankan pentingnya perilaku 

heteroseksual sehat dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya pendekorasian juga 

bekerjasama dengan siswa, dimulai dari penataan tempat, slogan yang dipergunakan, 

maupun kegiatan dekorasi tersebut. 

Pihak sekolah direkomendasikan untuk dapat memberikan perhatian dan 

dukungan kepada siswa, khususnya dukungan mengenai pengembangan perilaku 

heteroseksual siswa, baik itu berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain maupun 

pihak yang terkait dalam kegiatan belajar mengajar. Perhatian dan dukungan pihak 

sekolah dapat berupa upaya melakukan pendekatan terhadap siswa yang diidentifikasi 

memiliki masalah dalam perilaku heteroseksualnya. Pada umumnya siswa yang 

memiliki perilaku heteroseksual tidak sehat cenderung dicemooh bahkan dijauhi oleh 

teman-temannya. Upaya pihak sekolah adalah memberikan perhatian khusus terhadap 

siswa tersebut, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kegiatan 

ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa yang bersangkutan. Dukungan dan perhatian 

pihak sekolah dapat juga berupa informasi yang diberikan langsung kepada konselor 

sekolah agar konselor dapat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan 

responsif dalam pengembangan perilaku heteroseksualnya ke arah yang lebih baik  
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2. Bagi Guru Pembimbing 

Kondisi perilaku heteroseksual siswa yang sebagian besar berada dalam 

kategori sehat akan memudahkan konselor sekolah dalam memberikan layanan 

kepada siswa. Layanan bimbingan dan konseling diarahkan lebih bersifat 

pemeliharaan dan pengembangan agar tetap memelihara perilaku heteroseksual yang 

telah sehat. Tugas perkembangan yang membentuk perilaku heteroseksual siswa 

adalah kesadaran peran sosial pria dan wanita serta kematangan hubungan dengan 

teman sebaya. Berdasarkan standar kompetensi kemandirian peserta didik siswa 

SLTP, tujuan dari aspek perkembangan kesadaran gender yaitu mengenal peran sosial 

sebagai pria dan wanita, menghargai peranan diri dan orang lain sebagai laki-laki atau 

perempuan dalam kegiatan sehari-hari, dan berinteraksi dengan lain jenis secara 

kolaboratif dalam memerankan peran jenis. Adapun internalisasi tujuan dari 

kematangan hubungan dengan teman sebaya yaitu mempelajari norma-norma 

pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya, menyadari 

keberagaman latar belakang teman sebaya yang mendasari pergaulan dan 

bekerjasama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya.  

Bentuk pemeliharaan yang dapat dilakukan guru pembimbing untuk tetap 

menjaga perilaku heteroseksual siswa yang telah sehat dapat berupa bimbingan 

klasikal atau bimbingan kelompok yang diupayakan dilakukan setiap satu bulan 

sekali dengan mengemukakan materi-materi tentang perkembangan heteroseksual 

siswa, cara-cara berinteraksi antar lawan jenis, informasi mengenai kesehatan 

reproduksi maupun tentang bahayanya perilaku seks bebas yang masih terkait dengan 
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perilaku heteroseksual siswa. Guru pembimbing juga dapat melakukan upaya untuk 

memelihara perilaku heteroseksual sehat siswa dengan membentuk kelompok yang 

terdiri atas laki-laki dan perempuan. Dalam kelompok tersebut, siswa dikondisikan 

agar mampu bekerjasama secara aktif baik itu dengan siswa laki-laki maupun dengan 

siswa wanita sesuai dengan peran jenis kelaminnya, contoh kegiatannya antara lain 

outbond ataupun bekerjasama dengan guru mata pelajaran dalam menyusun 

rancangan pembelajaran yang menekankan pada diskusi masing-masing kelompok. 

Bentuk lain dari pemeliharaan perilaku heteroseksual sehat dapat berupa kegiatan 

kesenian yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan di masing-masing kelas 

agar siswa mampu menunjukkan kebersamaan dan kekompakkan antara siswa laki-

laki dan perempuan di kelas tersebut. Kegiatan kesenian itu dapat berupa pementasan 

drama yang menunjukkan interaksi antara pria dan wanita sesuai norma yang berlaku 

ataupun masing-masing siswa bemain peran sesuai dengan jenis kelamin. 

Bimbingan kelompok juga dapat dilakukan oleh guru pembimbing dengan 

mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Langkah pertama 

guru pembimbing membentuk kelompok siswa yang membutuhkan bimbingan lebih 

lanjut, siswa-siswa tersebut dapat diidentifikasi merupakan siswa yang memiliki 

perilaku heteroseksual dalam kategori cukup sehat agar mampu ditingkatkan ke arah 

yang lebih baik. Setelah kelompok tersebut terbentuk langkah selanjutnya guru 

pembimbing meminta mereka mendeskripsikan pola interaksi antar lawan jenis yang 

selama ini mereka lakukan, kemudian langkah selanjutnya siswa diminta untuk 

mengidentifikasi pola interaksi antar lawan jenis yang baik dan sesuai dengan nilai 



155 
 

 

dan norma yang berlaku di masyarakat. Setelah langkah tersebut selesai dilaksanakan, 

siswa diminta untuk mendiskusikan bentuk perilaku heteroseksual seperti apa yang 

ingin mereka capai dan lakukan di masa yang akan datang. Pada langkah terakhir, 

siswa diminta untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang dilakukan 

bersama. Masing-masing siswa yang berada dalam kelompok ini pun, dapat saling 

mengawasi dan mengingatkan teman-temannya yang lain agar mereka mampu 

mencapai perilaku heteroseksual yang sehat secara bersama-sama. 

Bentuk lain upaya bantuan kepada siswa adalah layanan konseling individual 

bagi siswa yang membutuhkan layanan responsif. Siswa yang memiliki perilaku 

heteroseksual dalam kategori kurang sehat merupakan siswa minoritas di sekolah 

tersebut. Akan tetapi tidak berarti siswa dengan kategori perilaku heteroseksual 

kurang sehat ini diabaikan oleh guru pembimbing. Sebaliknya siswa yang berada 

dalam kategori ini perlu diberikan layanan segera agar tidak menghambat tugas 

perkembangan siswa selanjutnya.  

Selain dengan beberapa cara diatas, guru pembimbing juga dapat bekerjasama 

dengan pihak lain diluar sekolah, seperti dokter, psikolog maupun tokoh agama yang 

dapat memberikan materi dengan lebih rinci mengenai perilaku heteroseksual sehat 

dilihat dari sudut pandang kesehatan, perkembangan psikologis dan norma agama di 

masyarakat.  

Upaya pemeliharaan juga dapat berupa kolaborasi dengan orangtua siswa agar 

orangtua dapat ikut berpartisipasi aktif dalam perkembangan heteroseksual sehat 

siswa di rumah, contohnya orangtua diharapkan membatasi tayangan televisi yang 
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menunjukkan perilaku heteroseksual tidak sehat yang lazim ditayangkan di televisi. 

Sehingga pengontrolan perilaku siswa tidak hanya terbatas pada perilaku siswa di 

sekolah, akan tetapi bekerjasama dengan orangtua masing-masing siswa di rumah. 

Selain itu, peneliti telah merumuskan program bimbingan dan konseling pribadi 

sosial untuk diaplikasikan menjadi bagian bimbingan pribadi sosial dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam upaya mengembangkan perilaku 

heteroseksual sehat siswa kelas VIII SMP Kartika Siliwangi Tahun Ajaran 2009/2010 

Dari proses dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, rekomendasi pun 

diberikan kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru mengenai perilaku 

heteroseksual siswa yang terjadi secara nyata di SMP Kartika Siliwangi II Bandung. 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk beberapa mata kuliah 

keahlian studi, yaitu pengembangan program BK, BK Pribadi dan Sosial, Praktikum 

BK Pribadi Sosial, Manajemen BK Remaja dan Pengembangan Program dan Media 

BK. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi yang diberikan pada peneliti berikutnya yang membahas perilaku 

heteroseksual sehat siswa, yaitu : 

a. Melakukan penelitian dengan analisis faktor penyebab perilaku 

heteroseksual yang kurang sehat 
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b. Melaksanakan penelitian di sekolah yang memiliki karakteristik berbeda 

dengan sekolah penelitian 

c. Mengembangkan program bimbingan pribadi sosial untuk 

mengembangkan perilaku heteroseksual sehat siswa yang disusun 

berdasarkan pengujian di lapangan sehingga disusun program bimbingan 

yang lebih baik. 


