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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penyajian data, analisis data, dan penegasan kesimpulan 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi proses layanan bimbingan 

konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Pekanbaru yaitu : 

 1. Guru bimbingan konseling menetapkan tujuan evaluasi. 

 2. Guru bimbingan konseling menetapkan kriteria keberhasilan evaluasi. 

3. Guru bimbingan konseling hanya menentukan desain evaluasi berbentuk 

catatan catatan kecil saja bukan menurut organisasi yang teratur dan 

menurut aturan evaluasi yang baik. 

4. Guru bimbingan konseling menggunakan instrumen laiseg yang tidak 

berbentuk format resmi. 

5. Guru bimbingan konseling memperhatikan partisipasi dan aktifasi 

siswa, menanyakan perasaan siswa, dan menanyakan perolehan siswa. 

Adapun faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling dalam 

pelaksanaan evaluasi proses layanan bimbingan konseling di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 29 Pekanbaru yaitu : 

a. Faktor yang mendukung 

1) Latar belakang pendidikan guru bimbingan konseling yaitu S1 

Bimbingan konseling. 

2) Adanya kerjasama dengan pihak lain. 
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3) Mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. 

b. Faktor Penghambat 

1) Kurangnya Sarana 

2) Kondisi Kesehatan yang buruk 

3) Waktu yang tidak cukup memadai. 

B. Saran 

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin 

memberikan saran untuk dapat di pertimbangkan kepada pihak yang 

bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kepada guru bimbingan konseling kiranya dapat lebih meningkatkan 

kreatifitas dalam melaksanakan evaluasi proses layanan bimbingan 

konseling serta lebih menggunakan waktu yang ada sebisa mungkin agar 

tetap melaksanakan evaluasi proses bimbingan konseling.  

2. Kepada Pihak sekolah kiranya dapat terus bekerja sama dengan baik 

dengan seluruh guru bimbingan konseling yang ada di sekolah agar 

tercapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan evaluasi proses layanan 

bimbingan konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Pekanbaru. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya penelitian ini hanya meneliti satu sekolah 

berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi proses layanan bimbingan 

konseling di Sekolah Menengah Pertama (SMP)  Negeri 29 Pekanbaru. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan meneliti 

pelaksanaan layanan bimbingan konseling. 
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  Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan di susun dalam bentuk 

skripsi. Besar harapan peneliti agar skripsis ini dapat memberikan sumbangan 

kepada berbagai pihak yang terkait, yakni sebagai pengembangan ilmu 

Bimbingan Konseling khususnya. Saran, arahan, teguran sangat peneliti 

harapkan untuk menyempurnakan penelitian yang sama pada masa yang akan 

datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pendidikan terutama bagi peneliti 

sendiri. Terimakasih. 

 

 


