
86 
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ditunjukan dengan analisis data dan pembahasan 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan  kelompok dengan teknik role 

playing  dikelas XI SMAN 10 Bandar Lampung efektif. Konsep diri peserta didik 

dapat ditingkatkan. Meskipun pada awalnya peserta didik masih merasa bingung 

dalam mengikuti bimbingan kelompok, namun setelah peneliti menjelaskan tujuan 

bimbingan kelompok dan dengan berjalanya penelitian ini peserta didik mulai 

berantusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan bimbingan  kelompok. Setelah 

diberikan treatment bimbingan kelompok dengan teknik role playing  untuk 

meningkatkan konsep diri peserta didik. 

Gambaran konsep diri pada peserta didik kelas XI SMAN 10 Bandar 

Lampung terdapat peningkatan pada konsep diri peserta didik kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen terdapat 48.6% menjadi 86.4% 

dengan demikian menjelaskan bahwa pada kelompok eksperimen mengalami 

peningkatan  sebanyak 37,8 % dan pada kelompok kontrol dari 59 %  menjadi 81 % ini 

menunjukan bahwa ada peningkatan pada kelompok kontrol sebanyak 22%. Hal ini 

menjelaskan bahwa peserta didik telah memiliki konsep diri yang cukup baik dengan 
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ditandai perilaku: (a) peserta didik mulai percaya diri dengan  penampilan dan peserta 

didik juga berani tampil didepan teman-temannya, hal tersebut menngambarkan 

bahwa  peserta didik tidak menggap rendah dirinya dan dapat berinteraksi tampa 

harus merasa malu dengan keadaan fisiknya; (b) peserta didik dapat menerima 

pendapat dan saran dari orang lain, jadi peserta didik sudah dapat menerima saran 

yang di berikan oleh orang tanpa merasa tersinggung atau marah  dengan saran yang 

di berikan oleh orang lain; (c) peserta didik mulai ada ketertarikan dalam potensi 

yang ada dalamdirinya  sehingga mereka mencoba sesuatu yang mereka sukai dan 

peserta didik juga percaya didiri dengan kemampun yang dimiliki; (d) antusian 

peserta didik dalam memahami sesuatu halyang baru  yang belum pernah  mereka 

pahami dan tidak takut salah untuk menerima tantangan  diberikan. 

Secara keseluruhan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bimbingan  

kelompok dengan teknik role playing efektif dalam meningkatkan konsep diri peserta 

didik. Pengaruh teknik role playing dalam bimbingan kelompok ditandai dengan 

adanya peningkatan konsep diri  peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan 

dan perbandingan antara hasil pretest dan posttest. 

 

B. Saran 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini,  membahas dan mengambil 

kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran  sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah, sebagai lembaga yang dapat mengambil keijakan maka  

mohon kiranya dapat mendukung atau memfasilitasi  peserta didik dalam 

menagani masalah konsep diri yang terjadi pada peserta didik.  



88 
 

 
 

2. Peserta didik  uspaya tetap mempertahankan dan meningkatkan konsep diri 

yang setabil dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memahami dan 

percaya diri  akan kempuan yang dimiliki  peserta didik sehingga menjadi 

peribadi yang berkualitas. 

3.  Guru bimbingan dan konseling agar dapat melaksanakan layanan bimbingan 

kelompok  teknik role playing agar dapat membantu meningkatkan konsep 

diri, yang mencangkup  fisik, psikologis, dan sosial  

4. Untuk para guru bimbingan konseling  hendaknya  mensosialisaikan dahulu  

apa itu role playing agar  peserta didik yang ingin melakukan  konseling 

mengunakan role playing  tidak kesulitan untuk memahami apa itu konsep 

diri menggunakan role playing  

5. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai konsep diri  

hendaknya dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti orang tua maupun 

guru wali kelas/mata pelajaran, serta sebelum diadakan bimbingan  dan 

konseling kelompok diharapkan dapat memberikan layanan konseling 

individu untuk mengetahui masalah-masalah terkait minat belajar peserta 

didik secara mendalam. 

 

C.  Penutup  

Dengan mengucap alhamdulilah  khadirat allah SWT,karna berkat rahmat dan 

karunia-nya penulis  dapat meyelesaikan  skripsi ini. Dalam meyelesaikan skripsi ini 

peneliti melaksanakanya denga penuh perhatian, namun peneliti menyadari bahwa  
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sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, penulis  menyadari 

bahwa banyak kesalahan dalam penulisan dan bahasa, maka dari itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran  yang membangun guna  memperbaiki dan 

memotivasi diri menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu dan 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya .      

 

 

  

 

 


