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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan hasil penelitian tentang bimbingan pribadi sosial untuk 

mengembangkan empati budaya disajikan sebagai berikut. 

1. Hasil studi menunjukan bahwa profil empati budaya siswa SMA BPI 1 

Bandung kelas XI tahun pelajaran 2012-2013 berada pada kategori tinggi 

sekali, hal ini mengindikasikan siswa telah memiliki kapasitas dalam 

memahami budaya lain secara sadar, dapat menghormati karakteristik budaya 

lain, sehingga dapat mengambil pandangan berdasarkan perspektif budaya 

yang lain. 

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada profil empati budaya sebelum 

dan setelah pemberian bimbingan pribadi sosial untuk mengembangkan empati 

budaya. Tetapi pada dasarnya terjadi perubahan tetapi nilainya kecil, hal ini 

dibuktikan dengan adanya perubahan pada nilai rata-rata sebelum dan setelah 

pemberian bimbingan pribadi sosial untuk mengembangkan empati budaya. 

3. Bimbingan pribadi sosial yang telah dikembangkan belum mampu 

meningkatkan empati budaya siswa secara signifikan. Hal tersebut berkaitan 

dengan beberapa hal yaitu : adalah pertama, berkaitan dengan hasil pretest 

yang telah tinggi, kedua berkaitan dengan isu perbedaan sosial budaya, ketiga 

berkaitan dengan instrumen skala empati budaya, keempat berkaitan dengan 

terjadinya retensi dari sampel penelitian, kelima berkaitan kondisi sampel 

sebagai remaja. oleh karena itu diperlukan perbaikan terhadap layanan 
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bimbingan pribadi sosialtersebut, perbaikan tersebut dapat menyangkut metode 

dan strategi layanan.  Selain itu berkaitan dengan strategi layanan lebih 

disarankan menggunakan bimbingan kelompok secara menyeluruh karena 

metode ini dinilai dapat membuat perhatian siswa lebih terfokus, karena 

berdasarkan kajian teoritis menyatakan dalam riset multikultural lebih cocok 

dilakukan dengan memakai kelompok kecil. 

B. Rekomendasi  

Rekomendasi penelitian ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait 

dengan hasil penelitian. 

1. Pihak sekolah dan guru bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah perlu mengakomodasi kebutuhan tentang 

keragaman latar belakang siswa, salah satunya keragaman budaya yang 

dimiliki oleh siswa. Pengakomodasian ini perlu dilakukan oleh semua pihak 

yang terkait di sekolah. Proses pengakomosian tersebut dapat dilakukan dalam 

layanan bimbingan dan konseling yang dipadukan dengan aktivitas lain seperti 

pembelajaran maupun aktivitas ekstrakulikuler yang menunjang 

berkembangnya potensi siswa sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Pihak Prodi Bimbingan dan Konseling. Kajian tentang riset dalam  bidang 

bimbingan dan konseling multikultural di indonesia merupakan tren yang 

mulai berkembang pada saat ini, tetapi cakupan penelitiannya lebih banyak 

pada kompetensi konselor dalam isu multikultural. Perlunya dikembangkan 

penelitian dalam cakupan interaksi individu dan kaitannya dengan budaya. 

Selain itu dalam pengembangan kurikulum perkuliahan pasca sarjana jenjang 
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magister perlu dikembangkan mata kuliah yang menunjang dalam kompetensi 

bidang  bimbingan dan konseling multikultural seperti yang ada pada jenjang 

sarjana dan doktoral 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi awal tentang empati budaya dalam konteks berbagai isu serta dasar-

dasar konseptual yang berimplikasi secara metodologis bagi penelitian 

selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji dan menguji ulang layanan 

bimbingan dan konseling dengan menggunakan metode berbeda, menggunakan 

sampel dengan latar belakang etnis yang lebih beragam, selain itu peneliti 

berikutnya dapat mengeksplorasi perbedaan empati budaya berdasarkan 

perbedaan gender (perempuan dan laki-laki) serta perbedaan kondisi geografis 

(kota besar dan pedesaan). 

 

 


