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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis data pada BAB IV peran koordinator 

bimbingan konseling dalam manajemen layanan penempatan penyaluran 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, maka dapat disimpulan 

sebagai berikut: 

Koordinator bimbingan konseling sudah dikatakan berperan 

terlihat dari koordinator BK sudah melakukan, Koordinator bimbingan 

konseling mengkoordinasikan guru bimbingan konseling dalam 

memsyarakatkan layanan Penempatan Penyaluran (PP), Menyusun atau 

merencanakan Program layanan PP, pengorganisasian/pembagian tugas, 

pelaksanaan layanan PP, Membangun Kerjasama dengan guru BK dan 

stake holder,  dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah. 

Adapun faktor pendukung peran koordinator Bimbingan konseling 

dalam manajemen layana penempatan penyaluran adalah, latar belakang 

pendidikan koordinator BK dan guru BK, Pengalaman koordinator BK, 

Dukungan dari Kepala Sekolah, Dukungan wali kelas dan guru bidang 

studi. Adapun faktor penghambat Fasilitas dan ruangan yang kurang 

memadai dan Kurang rapinya administrasi bimbingan konseling. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasi penelitian dapat diketahui bahwa peran 

koordinator bimbingan konseling dalam manajemen layanan penempatan 

penyaluran di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Maka 

penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada koordinator bimbingan konseling kiranya dapat lebih 

menigkatkan kualitas dan kreatifitas dalam mengelola layanan 

penempatan penyaluran agar siswa dan siswi mendapatkan lingkungan, 

jurusan, dan perguruan tinggi yan sesuai dengan minat, bakat dan 

potensi yang dimiliki siswa dan siswi sehingg siswa mampu menjadi 

pribadi yang mandiri. 

2. Kepada guru bimbingan konseling diharapkan kiranya dapat terus 

mendukung koordinator bimbingan konseling untuk mengelola layanan 

penempatan penyaluran dan meningkatkan koordinasi dan bekerjasama 

dengan baik, agar tercapainya tujuan layanan penempatan penyaluran  

bimbingan konseling di sekolah. 

3. Kepada pihak sekolah diharapkan kiranya dapat tetap konsisten 

mendukung koordinator bimbingan konseling dalam mengelola 

layanan penempatan penyaluran dengan memberikan support setiap 

program layanan penempatan penyaluran, kemudian perbaikan sarana, 

prasarana,  penyediaan waktu yang cukup dan diberikan kepercayaan 

penuh untuk mengelola layanan penempatan penyaluran lebih baik 

lagi. 
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Demikianlah penelitian ini telah dilaksanakan dan di susun dalam 

lima bab berbentuk skripsi. Penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat 

meberikan sumbangan pemikiran dan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan bimbingan konseling khususnya, dan menjadi syarat 

memperoleh gelar sarja S1. Kritik dan saran yang bersifat membangun dan 

perbaikan sangat peneliti harapkan untuk meningkatkan dan 

menyempurkanakan dimasa yang akan datang dan penulis ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


