
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti dipaparkan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam  mengembangkan 

bakat siswa di SMA Negeri 5 Pekanbaru dapat dikategorikan baik, hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan hasil observasi yang 

penulis lakukan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa guru bimbingan 

konseling sudah melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran 

dalam mengembangkan bakat siswa sesuai dengan identifikasi 

permasalahan siswa dan demikian juga dengan hasil observasi yang 

menunjukkan bahwa guru bimbingan koseling sudah melaksanakan 

layanan penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa 

sesuai dengan indikator-indikator dalam pelaksanaan layanan penempatan 

dan penyaluran, namun masih ada yang perlu guru bimbingan konseling 

tingkatkan dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat siswa. 

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa di SMA 

Negeri 5 Pekanbaru adalah: Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

faktor internal sangat mempengaruhi layanan penempatan dan penyaluran 
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memenuhi latar belakang sebagai profesi BK. Kemudian masih ada sarana 

dan prasarana yang perlu diperhatikan dan dipakai semaksimal mungkin. 

Sedangkan faktor eksternal dalam pelaksanaan layanan penempatan dan 

penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa juga mempengaruhi 

tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran 

dalam mengembangkan bakat siswa. 

 

B. Saran 

Sebelum penulis mengakhiri tulisan ini ada beberapa saran yang ingin 

penulis sampaikan untuk pihak terkait dalam penelitian di antaranya: 

1. Kepada siswa hendaknya selalu serius dalam mengikuti layanan 

penempatan dan agar bisa bermanfaat untuk masa depan dan  

perkembangan potensi. 

2. Kepada pihak sekolah hendaknya lebih memperhatikan keinginan siswa 

agar siswa mampu mengembangkan apa yang ada pada dalam dirinya. 

3. Kepada seluruh guru harus mampu meningkatkan kerjasama agar 

terwujudnya keinginan siswa dalam proses belajar,prestasi dan potensi 

anak dalam bakat maupun minatnya. 

4. Kepada seluruh pihak sekolah harus mampu memanfaatkan fasilitas yang 

telah diberikan sekolah agar mampu menunjang hasil lebih bagus dalam 

proses pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran untuk siswa yang 

berkompetensi dalam potensi dirinya masing-masing. 

 

 


