
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan dan 

disarankan sebagai berikut : 

1. Kesimpulan Statistik 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru mata 

pelajaran berpartisipasi dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan 

konseling. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan angket yang diperoleh yaitu : 86. 

67%. Artinya terdapat partisipasi guru mata pelajaran dalam pelaksanaan program 

layanan bimbingan dan konseling.  

 

2. Kesimpulan Penelitian 

Guru mata pelajaran di SLTP Negeri I berpartisipasi dalam pelaksanaan program 

layanan bimbingan dan konseling. Hal ini dapat dilihat dari : 
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a. Guru mata pelajaran terlibat dalam penyusunan program BK 

b. Guru mata pelajaran berpartisipasi dalam pelaksanaan program BK 

c. Guru mata pelajaran  berpartisipasi dalam penanganan siswa bermasalah 

d. Guru mata pelajaran selalu memberikan informasi kepada guru BK tentang 

perkembangan siswa.  

e. Kendala-kendala yang dihadapi guru mata pelajaran dalam pelaksanaan 

program layanan bimbingan dan konseling yaitu : 

1) Guru mata pelajaran kurang memahami program layanan bimbingan dan 

konseling yang akan dilaksanakan. 

2) Kurangnya kordinasi antara guru bimbingan dan konseling dengan guru 

mata pelajaran. 

3) Persepsi yang salah terhadap tugas guru bimbingan dan konseling yaitu 

guru bimbingan dan konseling hanya menangani siswa yang bermasalah 

saja. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disarankan kepada : 

1. Guru Bimbingan Konseling 
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a. Dalam menyusun program layanan bimbingan dan konseling harus 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. 

b. Penetapan program layanan bimbingan dan konseling melibatkan semua pihak 

atau komponen yang ada di sekolah seperti guru mata pelajaran, kepala 

sekolah, komite sekolah dll. 

c. Menunjukkan kerjasama dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasa 

memberikan manfaat bagi siswa, guru matapelajaran, kepala sekolah, dan 

orang tua. 

2. Guru Mata Pelajaran 

Guru mata pelajaran melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang professional, 

yaitu membimbing, mengajar dan melatih, tidak hanya menekankan pada pengajaran 

yang cenderung hanya mengembangkan kognitif dan kurang memikirkan afektifnya. 

3. Kepala Sekolah 

a. Memperhatikan isi program layanan bimbingan dan konseling yang disusun 

oleh guru bimbingan konseling dan memonitoring pelaksanaannya. 

b. Membenahi manajemen yang berkenaan dengan keberadaan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya (membuat mekanisme 

penetapan program layanan bimbingan dan konseling). 

c. Memasukkan anggaran untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

dalam RABS. 
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