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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. 

Kesimpulan merupakan integrasi hasil kajian teoritis dan empiris yang disajikan 

secara berurutan berdasarkan pertanyaan penelitian. Rekomendasi penelitian 

ditunjukan kepada guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah dan peneliti 

selanjutnya. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Dari sejumlah siswa kelas X SMK Yapema Gadigrejo Lampung, terdapat 

10 responden yang  memiliki konsep diri rendah. Rendahnya konsep diri 

siswa dapat terlihat pada sejumlah fakta-fakta yang menunjukan siswa 

lemah atau memiliki masalah pada : 1). Kemampuan menilai dan 

menerima diri secara realistis, 2). bersikap positif terhadap orang lain,      

3). memiliki rasa percaya diri, 4). memiliki ketegasan dan spontanitas,     

5). optimis, 6). mampu mengatasi masalah, dan 7). dapat tampil bebas 

dalam situasi sosial. 

2. Setelah mendapatkan treatment (perlakuan) berupa layanan bimbingan 

konseling kelompok, ternyata terjadi perubahan pada diri siswa yang 

memiliki konsep diri negatif/rendah. Setelah mengikuti kegiatan layanan 
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bimbingan konseling kelompok terdapat peningkatan yang signifikan, 

yaitu terdapat 2 siswa (20%) yang memiliki konsep diri sangat tinggi, 8 

siswa (80%) dalam kategori tinggi. Rata-rata skor konsep diri sebelum 

mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling kelompok adalah 129,2 

dalam kategori rendah, dan setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan 

konseling kelompok meningkat menjadi 193,3 dalam kategori tinggi. 

Ditunjukkan pula dari hasil uji Wilcoxon diperoleh Whitung = 621,5 yang 

lebih besar dari W tabel untuk n = 10 dan α = 0,05 = 11. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada konsep diri setelah 

mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling kelompok. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa teknik bimbingan kelompok memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan konsep diri siswa, atau 

dengan istilah lain teknik bimbingan kelompok efktif untuk meningkatkan 

konsep diri remaja.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan kepada 

beberapa pihak  berikut:  

1. Kepada Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor  

Layanan bimbingan konseling kelompok ini dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan konsep diri positif pada 

remaja. Karena dengan bimbinga kelompok ini pencapaian peningkatan 

konsep diri secara keseluruhan terbukti lebih baik. Dengan kata lain, 
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bimbingan kelompok dapat dijadikan sebagai pedoman layanan bimbingan 

oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling.  

2. Kepada Kepala Sekolah  

Kepala sekolah dan jajaranya yang merupakan bagian dari 

dukungan sistem yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan 

BK disekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan secara penuh 

dalam penyelenggaraan layanan BK kepada Guru Bimbingan dan 

Konseling atau Konselor. Sehingga proses layanan dapat berlangsung 

secara efektif atau berdayaguna dan berkontribusi secara nyata khususnya 

dalam usaha peningkatan konsep diri siswa secara positif. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian  terkait 

dengan teknik bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsep diri, 

perlu kiranya mengkaji dari sudut pandang atau cara pendekatan lain dan 

aspek-aspek lain yang berpengaruh pada usaha meningkatkan konsep diri 

siswa agar positif, serta menyusun sebuah program dan cara pendekatan 

yang konstruktif dan kolaboratif sehingga usaha yang dilakukan dapat 

lebih efektif. 

 

 


