
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan 

analisis data pada Bab terdahulu tentang upaya guru Bimbingan Konseling 

mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert di SMP Negeri 1 Singingi, 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Upaya guru Bimbingan Konseling mengatasi masalah hubungan sosial 

siswa introvert di SMP Negeri 1 Singingi adapun langkah- langkah yang 

ditempuh guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi masalah hubungan 

sosial siswa introvert seperti: 1) Melakukan pendekatan atau 

mengidentifikasi siswa, 2) Melakukan diagnosis terhadap siswa, 3) 

Menetapkan latar belakang masalah siswa, 4) Memberikan layanan 

konseling, khususnya konseling individual kepada siswa introvert yang 

mengalami masalah hubungan sosial, 5) Memberikan arahan kepada siswa 

bahwa pentingnya hubungan sosial, 6) Memberikan arahan tentang 

manfaat dan tujuan melakukan hubungan sosial, 7) Memberikan 

pandangan positif terhadap diri siswa, 8) Memberikan dorongan atau 

motivasi agar siswa mampu menyelesaikan masalahnya 9) Mengevaluasi 

dan mentindak lanjuti hasil layanan yang telah diberikan. 

2. Faktor yang mempengaruhi upaya guru Bimbingan Konseling mengatasi 

masalah hubungan sosial siswa introvert di SMP Negeri 1 Singingi adapun 

faktor yang mempengaruhi upaya guru Bimbingan Konseling 1) Kerja 
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sama yang dilakukan guru Bimbingan konseling seperti: kerja sama 

dengan keluarga atau orang tua siswa, kerja sama dengan teman siswa dan 

kerja sama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. 2) Waktu dan 

fasilitas yang tersedia disekolah ini sangat minim dan seadanya 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui upaya guru Bimbingan 

Konseling mengatasi masalah hubungan sosial siswa introvert di SMP Negeri 

1 Singingi, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada guru Bimbingan Konseling diharapkan lebih meningkatkan 

kualitas dan kreatifitas untuk mengatasi masalah hubungan sosial siswa 

introvert agar siswa mampu dan semangat dalam mengahadapi persoalan 

yang ia hadapi dan mampu mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya  

sehingga siswa mampu berkembang dan menjalin hubungan sosial yang 

baik serta bergaul seperti siswa- siswa yang lain. 

2. Kepada pihak sekolah diharapkan kiranya mendukung setiap pelaksanaan 

layanan Bimbingan Konseling yang dilaksanakan oleh guru Bimbingan 

Konseling di sekolah ini baik dari segi sarana, prasarana dan penyediaan 

waktu yang cukup agar pelakasanaan layanan Bimbingan Konseling 

terlaksanaa lebih optimal lagi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini hanya meneliti satu sekolah 

berkenaan dengan upaya guru Bimbingan Konseling mengatasi masalah 

hubungan sosial siswa introvert di SMP Negeri 1 Singingi. Oleh karena 
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itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan meneliti pelaksanaan dan 

tenknik layanan Bimbingan Konseling.  

Demikianlah penelitian yang telah dilakukan dan disusun dalam 

bentuk skripsi. Besar harapan penenliti agar skripsi ini dapat memberikan 

sumbangan kepada berbagai pihak yang terkait, yakni sebagai pengembanggan 

ilmu Bimbingan Konseling khususnya. Saran serta arahan sangat peneliti 

harapkan untuk menyempurnakan penelitian ini dan juga untuk penelitan yang 

sama di masa yang akan datang. Peneliti ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 


