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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 28 siswa program akselerasi 

di SMA “X” Bandung, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Sebagian besar (82,14%) siswa program akselerasi di SMA “X” Bandung 

memiliki derajat kemampuan yang tinggi dalam membangun dan 

memelihara hubungan interpersonal yang dekat. 

2) Berdasarkan jenis kelamin, siswa laki-laki memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam keempat aspek kompetensi interpersonal, kecuali pada aspek 

membuka diri. Sedangkan siswa perempuan memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam kelima aspek kompetensi interpersonal. 

3) Sebagian besar (84,64%) siswa dengan derajat kompetensi interpersonal 

yang tinggi memperoleh dukungan membina relasi interpersonal dari 

teman sebaya. 

4) Sebagian besar (81,84%) siswa dengan derajat kompetensi interpersonal 

yang tinggi memperoleh dukungan membangun relasi interpersonal dari 

orang tuanya. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bagian sebelumnya, masih banyak ditemukan kekurangan dan 

keterbatasannya. Oleh karena itu peneliti mengajukan beberapa saran praktis, 

diantaranya: 

1) SMA “X” Bandung tetap melanjutkan program akselerasi. 

2) Siswa program akselerasi laki-laki perlu mengembangkan kemampuan 

dalam membuka diri. Kemampuan ini dapat dikembangkan dengan 

membentuk kelompok belajar maupun diskusi. 

3) Pihak sekolah mengadakan program yang dapat mengembangkan 

keterampilan interpersonal para siswa program akselerasi, misalnya 

dengan melibatkan siswa akselerasi mengikuti perlombaan akademis 

maupun non-akademis di luar sekolah. 

 

Selain itu peneliti mengajukan beberapa saran teoretis untuk menjadi 

bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, diantaranya: 

1) Melakukan pengkajian secara mendalam tentang fenomena masalah yang 

khas pada subjek penelitian, dalam hal ini siswa program akselerasi di 

SMA “X” Bandung. 

2) Melakukan penelitian lanjutan dengan jumlah subjek yang lebih besar. 
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3) Melakukan penelitian lanjutan mengenai korelasi antara jenis kelamin 

dengan derajat kompetensi interpersonal pada siswa program akselerasi di 

SMA “X” Bandung. 

4) Melakukan penelitian lanjutan mengenai korelasi antara dukungan orang 

tua dengan derajat kompetensi interpersonal pada siswa program akselerasi 

di SMA “X” Bandung. 

5) Melakukan penelitian lanjutan mengenai perbedaan derajat kompetensi 

interpersonal antara siswa program akselerasi dengan siswa program 

regular di SMA “X” Bandung. 

6) Melakukan penelitian lanjutan mengenai kemungkinan aspek-aspek yang 

lebih tepat maupun faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi derajat 

kompetensi interpersonal, khususnya pada siswa program akselerasi 

maupun pada siswa program-program khusus lainnya. 

7) Melakukan penelitian lanjutan mengenai derajat kompetensi interpersonal 

pada siswa program akselerasi secara khusus di kota Bandung, sehingga 

memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh. 

 


