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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab V merupakan bab terakhir dalam pelaporan penelitian, membahas 

tentang jawaban pertanyaan penelitian yang terangkum dalam kesimpulan dan 

rekomendasi penelitian yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang 

berwenang dan berkepentingan. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latihan-latihan 

perekaman pikiran (thought record) dan penguatan (reinforcement) yang 

diberikan secara sistematis terhadap struktur kognitif yang dimiliki siswa dalam 

teknik restrukturisasi kognitif terbukti secara empiris efektif meningkatkan aspek 

self esteem siswa kecuali sub-aspek perasaan dicintai dan disayangi. Hal ini dapat 

disebabkan karena perkembangan harga diri siswa bergantung pada penghargaan 

positif tak bersyarat (unconditional positif regard) dari orang lain berupa 

penerimaan, cinta, dan kasih sayang. Tanpa penghargaan positif tak bersyarat 

dalam tingkat tertentu, siswa tidak dapat mengaktualisasikan diri.  

 

B. Rekomendasi  

Rekomendasi hasil penelitian diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan siswa, yaitu antara lain: 

1. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) 

a) Melakukan observasi lanjutan agar keyakinan konseli tentang penilaian 

diri yang positif dapat menetap atau makin meningkat. 
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b) Merekomendasikan teknik restrukturisasi kognitif sebagai salah satu 

teknik yang dapat digunakan guru BK untuk mengentaskan permasalahan 

self esteem rendah pada siswa yang dapat dilakukan dengan langkah-

langkah, sebagai berikut: asesmen dan diagnosis, mengidentifikasi pikiran-

pikiran negatif konseli, memonitor pikiran-pikiran konseli melalui thought 

record, memberikan umpan balik kepada konseli dan memberikan 

motivasi untuk mengikuti konseling sampai akhir, serta intervensi pikiran-

pikiran negatif konseli menjadi pikiran-pikiran yang positif. 

 

2. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini terbatas pada populasi tempat penelitian dilakukan 

sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan ruang lingkup yang lebih luas 

atau dengan karakteristik sampel penelitian yang berbeda. Selain itu, peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan membedakan self esteem 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya selain jenis kelamin yang telah 

peneliti lakukan, seperti pola asuh orang tua, prestasi akademik atau status sosial-

ekonomi siswa agar memberikan hasil penelitian yang semakin kaya. 

Alat pengumpul data pada penelitian ini hanya menggunakan kuesioner 

saja, sehingga belum mengungkap self esteem secara mendalam. Oleh karena itu, 

perlu digunakan metode tambahan seperti wawancara agar memperoleh hasil dan 

pembahasan yang lebih akurat dan mendalam. 
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Apabila peneliti selanjutnya bermaksud melakukan penelitian dengan 

masalah yang serupa hendaknya lebih memfokuskan pada sub-aspek perasaan 

dicintai dan disayangi yang dapat dilakukan secara studi kasus atau dalam seting 

konseling individu agar hasil penelitian dapat melengkapi temuan yang ada. 

 

 


