
194 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan model 

konseling behavioristik efektif untuk membantu siswa mengatasi kecemasan 

belajar dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil temuan penelitian kecemasan belajar siswa SMA di Seberang Ulu II 

Palembang berada pada kategori cukup cemas. Area kecemasan belajar terjadi 

semua aspek yaitu (a) frekuensi partisipasi (b) pengalaman komunikasi yang 

kurang menyenangkan, (c) penghindaran diri, (d) kontrol diri, dan (e) 

pernyataan diri.  

2. Hasil studi menunjukkan dari ke lima aspek kecemasan belajar, aspek yang 

paling dominan muncul sebagai penyebab kecemasan belajar adalah (a) aspek 

komunikasi yang kurang menyenangkan, sehingga siswa kehilangan gairah 

belajar, dan secara psikologis merasa tidak fit/sehat untuk mengikuti proses 

pembelajaran di kelas, (b) aspek kontrol diri, siswa tidak dapat mengelola 

waktu belajar, tidak mampu mengendalikan emosi, sulit untuk konsentrasi 

belajar, (c) aspek frekuensi partisipasi, merasa rendah diri, tidak percaya pada 

kemampuan diri, merasa akan gagal, kurang pengenalan terhadap lingkungan 

belajar.  

3. Cara siswa mengatasi kecemasan belajar belum terarah, hal ini tergambar dari 

pilihan konsultasi yang dilakukan dilakukan bukan kepada guru bimbingan 

konseling, tetapi kepada teman, orang tua, berdoa, mengulangi kembali materi 
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pelajaran, mendengarkan lagu, banyak bertanya, membuat perencanaan belajar, 

nonton TV, kursus, konsultasi kepada guru bimbingan konseling, ikut 

kelompok belajar, curhat dengan pacar, bermain di mall, mengatur waktu 

bermain, main play station, curhat dengan kakak, merokok, olah raga, bermain 

gitar, curhat dengan guru wali, mencurahkannya dengan menulis, begadang. 

Pilihan ini menyiratkan bahwa pilihan konsultasi masih bersifat sporadis 

4. Layanan bimbingan konseling di SMA SU II belum optimal hal ini dibuktikan 

masih rendahnya pemahamannya siswa akan peran dan fungsi guru bimbingan 

dan konseling 

5. Hasil analisis terhadap keefektifan model konseling behavioristik 

membuktikan secara keseluruhan terjadi penurunan kecemasan belajar dalam 

berbagai aspek dan indikator kecemasan belajar secara substansial 

6. Hasil validasi pakar terhadap model konseling behavioristik dinilai layak untuk 

dikembangkan sebagai salah satu modus intervensi untuk membantu siswa 

mengatasi kecemasan belajar  

7. Berdasarkan hasil pertimbangan teoretik dan empirik, model konseling 

behavioristik dapat dipertimbangkan sebagai kerangka acuan kerja dalam 

praktek layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Umum 

Seberang Ulu II Palembang untuk membantu mengatasi kecemasan belajar 

siswa 

 
B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas penelitian ini direkomendasikan 

kepada : 



196 
 

 
 

1. Guru bimbingan dan konseling : 

(a) Kecemasan belajar akan menjadi ancaman bagi iklim pembelajaran di 

kelas, oleh karena itu dipandang perlu guru bimbingan konseling 

memberikan layanan informasi kepada guru, sebagai bahan masukan 

bahwa komunikasi interaksi dan perlakuan terhadap siswa menjadi salah 

satu faktor penyebab kecemasan belajar   

(b) Setelah pelaksanaan intervensi konseling perlu ada upaya monitoring dan 

evaluasi terhadap perilaku belajar siswa, sehingga kemungkinan untuk 

melihat seberapa besar dan keajegan hasil pengubahan tingkah laku siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 

(c) Sosialisasi layanan bimbingan konseling dilakukan sejak awal siswa 

diterima dilingkungan sekolah dan dijadwalkan secara merata, tujuannya 

agar siswa merasa “familiar” dengan fungsi bimbingan dan konseling di 

sekolah sebagai wadah yang dapat dijadikan rujukan untuk tempat 

konsultasi, bukan sebagai wadah yang menangani siswa “bermasalah”  

2. Kepala sekolah sebagai koordinator layanan bimbingan dan konseling 

(a) Dapat menganggarkan dana bagi pengembangan diri guru bimbingan dan 

konseling untuk mengikuti kegiatan- kegiatan konseling dalam rangka  

meningkatkan kompetensi professional 

(b) Menyediakan ruangan yang lebih kondusif dan refresentatif bagi 

penyelenggaraan kegiatan konseling, kondisi ini dipandang dapat 

menimbulkan pengaruh pada keseriusan konseli untuk datang dan 

melakukan konsultasi pada guru bimbingan dan konseling 
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3. Peneliti selanjutnya: 

(a) Dapat mengeksplorasi kecemasan belajar lebih dalam dengan menelusuri 

faktor- faktor kecemasan belajar lainnya yang belum diteliti pada penelitian 

ini 

(b) Hasil penelitian akan semakin refresentatif dan berkualitas jika subjek yang 

dilibatkan dalam research kecemasan belajar meliputi siswa SMP dan, siswa 

SMA yang ada di kota Palembang, sehingga dapat diungkap faktor- faktor 

lain yang terkait dengan munculnya kecemasan belajar sebagai satu fakta 

yang berlaku umum, dan dialami oleh peserta didik. 

 


