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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di dalam penyajian data 

serta analisis data pada bab terdahulu tentang strategi guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan karakter disiplin siswa di SMP Negeri 1 

Siak Hulu. dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan karakter disiplin siswa dengan: 

1.  Pemberian reward terhadap siswa, Ketika siswa melakukan sesuatu 

yang baik dan benar, hal ini membuat siswa merasa diperhatikan oleh 

guru bimbingan konseling, dan siswa selalu memiliki hubungan yang 

hangat dengan guru bimbingan konselingnya sehingga siswa akan 

terdorong untuk didiplin. 

2.  Dengan menunjukkan perilaku yang benar dan yang salah, dengan itu 

siswa bisa membedakan mana sesuatu yang boleh ia lakukan dan yang 

mana yang tidak boleh ia lakukan. 

3. Dengan mengembangkan dan mengendalikan peraturan sekolah 

sehingga siswa terhindar dari melanggar aturan sekolah hal ini akan 

membuat siswa selalu disiplin.  
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Kemudian faktor pendukung strategi guru bimbingan konseling di 

SMPN 1 Siak Hulu berdasarkan: 

1. Kerjasama antara guru bimbingan konseling dengan guru bimbingan 

konseling lainnya. 

2. Kerjasama guru bimbingan konseling dengan guru bidang studi. 

3. Kerjasama guru bimbingan konseling dengan kepala sekolah. 

4. Kerjasama guru bimbingan konseling dengan orang tua.  

Sedangkan faktor yang menghambat datang dari: 

1. Kurangnya sarana prasarana berupa infocus. 

2. Tidak adanya aliran listrik ke ruang kelas. 

3. Tidak adanya anggaranpendanaan home visit. 

4. Kurang kepedulian sebagian orang tua dengan pendidikan anaknya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran-saran sebagai berikut:  

1. Kepada guru bimbingan konseling agar dapat lebih meningkatkan 

kinerja yang sudah dilaksanakan saat ini, dan memperbaiki 

kekurangan yang masih ada menjadi lebih sempurna lagi dalam 

meningkatkan karakter disiplin siswa. Kemudian, untuk program kerja 

agar lebih banyak lagi diisi dengan materi-materi terbaru yang akan 
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meningkatkan pengetahuan siswa untuk menjadi lebih baik lagi dalam 

berproses di sekolah.  

2. Kepada kepala sekolah agar senantiasa selalu memberikan dukungan 

penuh atas segala program yang telah disusun oleh guru Bimbingan 

Konseling, serta meningkatkan sarana prasarana menjadi lebih baik 

lagi agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan tetap 

mempertahankan pembiasaan yang telah dilaksanakan.  

 


