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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berikut ini beberapa simpulan dari hasil penelitian model bimbingan religius 

untuk mengembangkan karakter jujur mahasiswa: 

1. Profil karakter jujur mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati secara keseluruhan berada pada 

kategori jujur. Namun, di setiap aspek masih terdapat mahasiswa yang berada pada 

kategori tidak jujur, baik pada aspek hati, aspek lisan, aspek tekad dan aspek 

perbuatan (maqam agama). Mahasiswa yang berada pada kategori jujur tetap 

memerlukan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dan tentunya 

mahasiswa yang berada kategori tidak jujur juga memerlukan pengembangan.  

Profil karakter jujur ini dijadikan sebagai informasi awal dalam perumusan model 

bimbingan religius untuk mengembangkan karakter jujur mahasiswa. 

2. Rumusan Model bimbingan religius untuk mengembangkan karakter jujur 

mahasiswa mencakup beberapa komponen, yaitu: (a) rasional, (b) konsep kunci 

dan asumsi dasar, (c) tujuan, (d) definisi, (e) domain layanan Bimbingan yang 

meliputi: standar kompetensi, kompetensi dan indikator, sasaran intervensi, bentuk 

intervensi dan prinsip-prinsip dalam Bimbingan Religius, (f) tahapan 

implementasi model, (g) fungsi, tanggung jawab dan kompetensi 

pembimbing/konselor dalam proses bimbingan religius, (h) isi dan implementasi 

intervensi, dan (i) evaluasi dan indikator keberhasilan. Bimbingan religius 

dilaksanakan sebanyak sembilan sesi untuk mengembangkan karakter jujur, yang 

meliputi empat aspek: hati, lisan, tekad dan amal perbuatan. 

3. Model bimbingan religius terbukti layak untuk mengembangkan karakter jujur 

mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 
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Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan ditandai perubahan yang 

signifikan pada kelas eksperimen di setiap aspek, baik aspek hati, lisan, tekad dan 

perbuatan. Selain itu juga dipengaruhi faktor lain, seperti: kualitas hubungan 

antara mahasiswa/konseli dan pembimbing/konselor, motivasi internal 

mahasiswa/konseli, intervensi dan proses tahapan implementasi model bimbingan 

religius serta lingkungan. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini berimplikasi pada layanan bimbingan dan konseling, di 

antaranya: 

1. Pengembangan karakter jujur sangat penting baik bagi mahasiswa/konseli, 

maupun pembimbing/konselor. Pada praktiknya seorang pembimbing/konselor 

memberikan layanan bimbingan dan konseling harus jujur, benar dan sepenuh 

hati. Sebaliknya, mahasiswa/konseli pun mengungkapkan masalah yang 

dihadapinya secara jujur dan sukarela. 

2. Kejujuran merupakan modal dasar dalam sebuah hubungan, khususnya 

hubungan profesional antara pembimbing/konselor dan mahasiswa/konseli agar 

proses bimbingan dan konseling berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang 

diharapkan.  

3. Layanan bimbingan religius berbasis tauhidullah ini berimplikasi pada 

pengembangan karakter, khususnya karakter jujur melalui proses yang terus-

menerus dan berkesinambungan dengan adanya kolaborasi dan dukungan dari 

berbagai elemen atau pihak serta dengan komitmen yang sungguh-sungguh 

dalam melaksanakannya, baik dari mahasiswa/konseli, pembimbing/konselor 

dan seluruh civitas akademik agar terwujudnya karakter jujur yang diharapkan 

sehingga dapat berimplikasi pada pengembangan karakter lainnya.  
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C. Rekomendasi 

Berikut ini rekomendasi yang diajukan berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dan bernilai 

tambah dan berimplikasi positif, khususnya bagi teori bimbingan dan konseling 

yang telah mengalami perkembangan saat ini, terutama di Universitas Islam 

Negeri dan PTKIN lainnya yang mengembangkan bimbingan dan konseling di 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai upaya pengembangan karakter dan 

potensi manusia secara maksimal, integral dan komprehensif dengan 

menggabungkan antara pendekatan transpersonal, agama dan spiritual. 

2. Bagi Institusi 

Pendekatan bimbingan religius ini dapat digunakan sebagai alternatif model 

bimbingan dan konseling secara praktis karena berisi panduan operasional bagi 

konselor/fasilitator di perguruan tinggi umumnya, khususnya di UIN atau PTKIN 

lainnya sehingga dapat dijadikan acuan bagi konselor, praktisi pendidikan dan 

stakeholders dalam memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi 

mahasiswa lainnya.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

a. Uji coba bimbingan religius pada sampel yang lebih luas lagi dan pada 

peserta didik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 

b. Uji coba bimbingan dan konseling religius dengan metode eksperimen disain 

eksperimen murni (true experiment). 
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c. Uji coba bimbingan religius dalam pengembangan karakter lainnya, seperti: 

tanggung jawab, integritas, disiplin dan sebagainya. 

d. Uji coba bimbingan religius tidak hanya sekali tetapi dilakukan berkali-kali. 

 


