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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri I Seputih Agung Lampung 

Tengah,maka dapat diambil kesimpulan, yaitu : 

 

1. Kesimpulan Statistik 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah. Hal ini terbukti dari hasil analisis skor skala 

sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah pretest dan posttest 

menggunkan uji t (t-test), hasil perhitungan uji t diperoleh harga thitung = 

14,92. Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabeldengan n= 10 

maka dk=10-1=9 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh harga ttabel0,05 = 1,833. 

Karenathitung >ttabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima. thitung =14,92> ttabel0,05 

= 1,833, artinya terdapat peningkatan skor skala sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah antara sebelum diberikan perlakuan berupa 

layanan bimbingan kelompok dan setelah diberikan perlakuan berupa 

layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X.1 SMA Negeri I Seputih 

Agung tahun pelajaran 2013/2014. 
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2. Kesimpulan Penelitian 

Layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap kepatuhan 

siswa terhadap tata tertib sekolah. Hal ini ditunjukan dari perubahan skor 

skala sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah sebelum dan 

setelah mendapatkan perlakukan berupa layanan bimbingan kelompok. 

Siswa menyadari pentingnya sikap kepatuhan terhadap tata tertib 

sekolah, adanya tata tertib sekolah akan menjadi pedoman bagi siswa dan 

warga sekolah dalam bersikap dan berperilaku. 

B. Saran 

Saran yang diajukan peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada siswa 

Hendaknya siswa SMA Negeri 1 Seputih Agung yang rendah sikap 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah hendaknya meminta kepada guru 

bimbingan dan konseling untuk melaksanakan bimbingan kelompok. 

2. Kepada guru pembimbing  

Kepada guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat memaksimalkan 

pemberian layanan bimbingan kelompok misalnya melalui peer group atau 

dengan adanya jam khusus guru bimbingan dan konseling di kelas, 

sehingga siswa secara maksimal dapat meningkatkan sikap kepatuhannya 

terhadap tata tertib sekolah. 

3. Kepada peneliti 

Kepada peneliti lain hendaknya meneliti tentang pengaruh kehidupan 

sosial ekonomi siswa terhadap sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah. 


