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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian pada peserta didik SMP Negeri 9 Bandung 

Tahun Ajaran 2013/2014 dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Kecenderungan lokus kendali yang dimiliki peserta didik SMP Negeri 9 

Bandung tahun ajaran 2013/2014 sebagian besar berada pada kelompok internal 

yang berarti bahwa peserta didik memiliki keyakinan bahwa kehidupan dan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya merupakan akibat dari 

perbuatannya. 

2. Sasaran dari program bimbingan dan konseling untuk mengembangkan lokus 

kendali ini adalah seluruh peserta didik SMP Negeri 9 Bandung, terutama 

peserta didik yang memiliki kecenderungan lokus kendali eksternal dan aspek 

lokus kendali internal yang rendah. 

3. Rancangan program bimbingan dan konseling yang disusun memuat 

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

kebutuhan, tujuan, komponen program, rencana operasional, pengembangan 

tema, pengembangan satuan layanan, evaluasi. Secara keseluruhan setiap aspek 

lokus kendali peserta didik dijadikan landasan pengembangan program yang 

diberikan melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan 

perencanaan individual dan dukungan sistem, dengan materi relevan yang telah 

disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan peserta didik SMP Negeri 9 

Bandung tahun ajaran 2013/2014. 
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B. Rekomendasi 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian, aspek yang dirasa masih kurang optimal adalah 

aspek tanggung jawab dan inisitif. Oleh karena itu sekolah diharapkan lebih 

menerapkan ketegasan dalam menerapkan peraturan agar peserta didik lebih 

memiliki kesadaran bertanggung jawab dalam berperilaku sehingga peserta didik 

memiliki batasan-batasan yang memang harus dipatuhi, dan pada akhirnya peserta 

didik akan lebih memiliki kemampuan dalam menentukan sikap yang sesuai 

dengan norma dan aturan sekolah. 

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru BK diharapkan bisa memfasilitasi peserta didik dalam 

mengembangkan lokus kendali yang dimilikinya terutama pada kelompok peserta 

didik dengan kecenderungan lokus kendali eksternal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Membandingkan gambaran kecenderungan lokus kendali pada jenjang 

sekolah yang berbeda, ataupun pada sekolah yang satu jenjang tetapi memiliki 

grade (cluster) yang berbeda sehingga gambaran yang dihasilkan lebih luas 

dan menyeluruh. 

b. Menggunakan metode yang lebih beragam dan menarik yang dianggap cocok 

untuk mengembangkan lokus kendali peserta didik sehingga peserta didik 

memiliki keyakinan yang lebih positif terhadap diri dan perbuatannya. 

c. Program yang dirumuskan oleh peneliti bersifat hipotesis, peneliti selanjutnya 

diharapkan mampu melakukan uji coba program bimbingan dan konseling 
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untuk mengembangkan lokus kendali peserta didik sehingga dapat diperoleh 

penyempurnaan program. 


