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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bagian terdahulu, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tingkat kemandirian siswa di SMPN 3 Margahayu Bandung Sebagian besar  

berada pada kategori sedang. Artinya kemandirian siswa kelas VIII di SMPN  

3 Margahayu Bandung belum optimal. Sehingga perlu ada upaya terencana 

untuk dapat meningkatkan kemandirian siswa melalui kegiatan bimbingan 

dan konseling.  

2. Program bimbingan dan konseling dirancang berdasarkan tingkat 

kemandirian siswa yang layak dilaksanakan di SMP Negeri 3 Margahayu 

Bandung tahun ajaran 2010/2011. Program Bimbingan dan Konseling 

bertujuan meningkatkan aspek kemandirian emosional, kemandirian perilaku, 

dan kemandirian nilai. Struktur program yang dikembangkan terdiri atas 

rasional, deskripsi kebutuhan, tujuan, sasaran layanan, pengembangan tema, 

media dan alat pendukung, serta tahapan atau langkah implementasi 

program.(program terlampir pada lampiran 5) 

3. Program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kemandirian siswa 

efektif dilihat dari hasil uji statistik. Hal ini dapat terlihat pada  peningkatan 

tingkat kemandirian siswa di SMP N 3 Margahayu Bandung dengan 

peningkatan pada setiap aspek  rata-rata sebesar 8.43 %. 
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B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut diuraikan beberapa rekomendasi 

sebagai masukan terutama bagi guru pembimbing dan peneliti selanjutnya yang 

tertarik pada masalah yang sama. 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri  3 Margahayu 

Bandung 

a. memverifikasi secara menyeluruh program bimbingan dan konseling yang 

merupakan hasil penelitian berdasarkan profil kemandirian siswa dengan 

melihat struktur program bimbingan dan konseling.  

b. melakukan pengukuran sikap siswa terhadap kemandirian di setiap jenjang 

kelas sebagai analisis kebutuhan penunjang bagi pembuatan program 

selanjutnya dengan menggunakan angket kemandirian. 

c. layanan bimbingan dan konseling  dapat dilaksanakan dengan mengikuti 

tahapan kegiatan yang terdapat didalam program bimbingan dan 

konseling. 

d. pelaksanaan program difokuskan terhadap siswa dengan tingkat 

perkembangan kemandirian rendah dan sedang. Sehingga perubahan 

tingkat kemandirian siswa dapat terlihat.     

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Populasi dalam penelitian ini hanya pada satu jenjang kelas yaitu siswa  kelas 

VIII SMP Negeri 3 Margahayu Bandung tahun ajaran 2010/2011. Sehingga 
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saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih 

banyak yaitu dengan menambah jenjang tingkatan kelas.  

b. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih berhati-hati dalam penarikan jumlah 

sampel yang hendak diambil. Karena sampel yang diambil kurang mewakili 

populasi. Sehingga hasil yang diperoleh kurang menggambarkan karakteristik 

populasi. 

c. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pra-eksperimen, 

sehingga tidak menggunakan kelas kontrol atau pembanding dalam 

penelitiannya. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan 

menggunakan kelas kontrol sehingga dapat membandingkan kelas yang 

mendapat perlakuan dengan yang tidak mendapatkan perlakuan. 

d. Dalam penelitian ini program dirancang berdasarkan kelayakan menurut pakar 

bimbingan dan konseling. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengeksplorasi lebih lanjut dengan melakukan penilaian (judgement) 

berdasarkan praktisi yang ada dilapangan. 

 

 


