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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

Pada bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis 

temuan penelitian, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian dan 

rekomendasi.  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data mengenai kendali 

diri dan program bimbingan seperti yang telah diuraikan  pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil sebagi berikut: 

1. Kualitas kendali diri siswa kelas X SMA BPPI Kabupaten Bandung tahun ajaran 

2008/2009 termasuk dalam kategori sedang, dengan kata lain belum semua siswa 

dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Data tersebut ditafsirkan berdasarkan 

persentase yang menunjukkan bahwa sebagian siswa telah dapat mengendalikan 

dirinya dengan baik namun jumlah siswa yang kurang dapat mengendalikan diri 

dengan baik tidak sediki. Kendali diri siswa dapat dilihat melalui beberapa aspek, 

seperti penguasaan situasi, motivasi bertindak, dan kesediaan menerima resiko. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek kendali diri berada dalam 

kategori sedang, artinya sebagian besar siswa belum dapat sepenuhnya 

mengendalikan diri dengan baik. 
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2. Program bimbingan dan konseling yang sudah ada merupakan bagian dari program 

pengembangan diri yang berorientasi pada pola 17 Plus. Faktor pendukung 

terlaksananya layanan bimbingan dan konseling di SMA BPPI Kabupaten Bandung 

adalah: rasio guru pembimbing dan siswa yang tidak berlebih dengan ketentuan 

ideal, kepala sekolah yang memberikan perhatian pada bimbingan dan konseling di 

sekolah, sekolah menyediakan tempat-tempat yang dapat digunakan untuk 

bimbingan kelompok dan kegiatan bimbingan dan konseling lain, minat siswa yang 

tinggi terhadap bimbingan dan konseling, dan tersedianya berbagai media untuk 

mendukung penyampaian materi bimbingan. Namun faktor pendukung, masih 

terdapat beberapa fatkor penghambat terlaksananya layanan bimbingan dan 

konseling, antara lain: tidak ada guru pembimbing yang berlatar belakang S1 

Bimbingan dan Konseling, ruang layanan bimbingan dan konseling yang belum 

memadai, dan tidak nampak adanya anggaran khusus untuk kegiatan bimbingan dan 

konseling. 

3. Program bimbingan untuk mengembangkan kendali diri siswa SMA yang telah di 

susun penulis dibuat melalui beberap tahapan, yaitu: persiapan pengembangan 

program, merancang program hipotetik, uji kelayakan program hipotetik, revisi 

program hipotetik, uji lapangan dan laporan akhir. Setelah diberikan program 

bimbingan untuk mengembangkan kendali diri, kendali diri siswa mengalami 

kenaikan kualitas yang signifikan. Sehingga program bimbingan untuk 

mengembangkan kendali diri siswa SMA dapat dikatakan berhasil. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk 

sekolah,  konselor sekolah, dan peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan SMA BPPI Kabupaten Bandung, 

khususnya kelas X. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk 

memperbaiki kualitas siswa sehingga dapat berkembang dengan seoptimal mungkin. 

Karena itu, direkomendasikan kepada pihak sekolah,untuk: 

a. Mengidentifikasi kecenderungan kendali diri siswa lebih lanjut, agar dapat 

menemukan penyelesaian masalah seputar kendali diri secara efektif. 

b. Memperluas jangkauan  identifikasi, sehingga dapat diketahui gambaran lebih luas 

dan menyeluruh. 

c. Memperluas jangkauan pemberian program bimbingan untuk mengembangkan 

kendali diri, sehingga dapat meningkatkan kualitas kendali diri secara lebih luas dan 

menyeluruh. 

d. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif agar dapat mengembangkan 

kendali diri siswa.  

e. Memberikan ruangan layanan bimbingan dan konseling yang memadai sehingga 

dapat menunjang optimalisasi kegiatan bimbingan dan konseling.   

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
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Gambaran program bimbingan untuk mengembangkan kendali diri siswa X 

SMA BPPI Kabupaten Bandung yang dihasilkan penelitian ini di dalamnya merupakan 

salah satu potret perkembangan siswa. Bagi guru bimbingan dan konseling di sekolah, 

gambaran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai timbangan dan optimalisasi dalam: 

a. Penggunaan program bimbingan untuk mengembangkan kendali diri siswa 

hendaknya diberikan kepada seluruh siswa, mengingat keberhasilannya dalam 

meningkatkan kualitas kendali diri siswa. 

b. Agar Program Bimbingan untuk Mengembangkan Kendali Diri Siswa dapat lebih 

efektif, guru Bimbingan dan Konseling hendaknya mengembangkan diskusi yang 

hangat karena siswa suka didengarkan, memberikan pujian (tidak memberikan 

labeling negatif) pada siswa, dan memberikan motivasi. 

c. Pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi aktual yang 

terjadi di sekolah. 

d. Menyusun kegiatan yang lebih variatif, tidak sekedar menggunakan metode 

ceramah  dan penugasan kepada siswa. 

e. Penggunaan fasilitas sekolah untuk melaksanakan bimbingan kelompok atau 

konseling kelompok. 

f. Penyusunan program layanan bimbingan yang belum dirumuskan secara khusus 

dalam suatu program yang komprehensif. 

g. Pelaksanaan evaluasi program bimbingan yang terukur dan sesuai ketentuan yang 

sebenarnya. 
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Keterbatasan proses dan hasil penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari 

keterbatasan penyusunan dalam mengelola kegiatan penelitian. Oleh karena itu, kepada 

peneliti selanjutnya diharapkan: 

a. Melakukan penelitian serupa dengan menggunakan metode eksperimen. 

b. Menambahkan instrumen untuk guru agar hasil penelitian dapat lebih akurat. 

c. Penelitian dilaksanakan di SMA BPPI Kabupaten Bandung  yang ruang lingkupnya 

sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih luas 

untuk memperkuat dan membuktikan kehandalan dan kebermanfaatan hasil 

penelitian. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama, 

dengan memperluas lingkup populasi penelitian yang relatif labih besar dangan 

objek beberapa sekolah dengan sampel yang lebih besar dapat diketahui mengenai 

program bimbingan untuk mengembangkan kendali diri siswa di sekolah pada 

umumnya. 

d. Melakukan penelitian yang serupa, dengan mencari populasi lain dan relatif  

beragam seperti di kalangan mahasiswa atau karyawan sebuah perusahaan. 

e. Merumuskan program bimbingan untuk mengembangkan kendali diri siswa SMA 

dengan komponen yang lengkap, di mana di dalamnya termaktub layanan dasar, 
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layanan responsif, layanan perencanaan individu dan dukungan sistem. Dan 

kesemuanya itu diujicobakan sesuai dengan tahapan yang ada pada bab 

sebelumnya. 


