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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil analisa penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam mengatasi masalah siswa broken 

home 

a. Guru BK melaksanakan kunjungan rumah dalam mengatasi masalah 

siswa broken home 

b. Guru BKmenerapkan langkah-langkah dan teknik dalam pelaksanaan 

kunjungan rumah. Namun masih ada beberapa langkah yang 

dilewatkan seperti: 

1) Dalam hal komponen, Guru BKkurang memfokuskan kasus apa 

yang akan ditangani terlebih dahulu sebelum melakukan 

kunjungan rumah. 

2) Guru BKtidak menyebutkan terkait dengan format, materi dan 

evaluasi yang seharusnya ada dalam teknik kunjungan rumah 

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kunjungan rumah dalam 

mengatasi masalah siswa broken home adalah: 

a. Faktor Pendukung 

1) Kemampuan Guru BK; mampu dan mendukung dalam 

melaksanakan kunjungan rumah,  

2) Format; Guru BKmenggunakan format lapangan dan politik dalam 

kunjungan rumah 
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3) Kegiatan;Guru BKmelaksanakan kunjungan rumah melalui 

anggota keluarga kunci dan anggota keluarga lainnya sesuai 

dengan permasalahan siswa 

4) waktu dan tempat; efektif dalam melaksanakan kunjungan rumah 

b. faktor penghambat 

1) Kemampuan Guru BK; kurang memahami tentang layanan BK 

dan kegiatan pendukung BK 

2) siswa; keikutsertaan (peran) siswa dalam kunjungan rumah belum 

maksimal diterapkan 

3) undangan terhadap keluarga; undangan masih berbentuk panggilan 

4) evaluasi; masih belum mencakup proses dan hasil-hasilnya. 

B. Saran 

1. Kepada guru bimbingan konseling untuk terus meningkatkan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) terkait dengan 

pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Dapat melaksanakan kegiatan 

pendukung kunjungan rumah dalam mengatasi masalah siswa dan 

kegiatan pendukung lainnya yang sangat menunjang dan berperan dalam 

layanan BK. 

2. Kepada kepala sekolah agar selalu mendukung keterlaksanaan pelayanan 

bimbingan konseling, lebih memperhatikan sarana prasarana yang 

dibutuhkan oleh guru bimbingan konseling 

3. Kepada siswa yang mempunyai masalah dengan keluarga agar tidak patah 

semangat dan tidak menyerah pada nasib apalagi berhenti untuk meraih 
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cita-cita, karena setiap kita berhak meraih mimpi dan cita-cita yang kita 

impikan, tanpa terkecuali. 

 

 


