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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan himpunan data siswa dalam mendukung penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling: 

a. Guru Bimbingan dan Konseling memanfaatkan himpunan data siswa 

dalam kegiatan konseling seperti konseling individual dan konseling 

kelompok. 

b. Guru Bimbingan dan Konseling memberikan angket perkelas. 

c. Guru Bimbingan dan Konseling memanfaatkan himpunan data siswa 

sebagai acuan dalam penyusunan program BK. 

d. Guru Bimbingan dan Konseling menggunakan himpunan data siswa 

untuk kegiatan kunjungan rumah sebagai upaya tindak lanjut. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan himpunan data 

siswa dalam mendukung penyusunan program Bimbingan dan Konseling: 

a. Faktor pendukung penggunaan himpunan data siswa: 

1) Pemahaman guru Bimbingan dan Konseling tentang penggunaan 

himpunan data siswa. 

2) Pemahaman Guru Bimbingan dan Konseling tentang pelaksanaan 

teknik himpunan data siswa. 
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3) Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan dan 

Konseling 

4) Penggunaan perangkat komputer 

5) Dokumentasi laporan 

6) Kerja sama guru Bimbingan dan Konseling dengan guru lainnya. 

b. Faktor penghambat penggunaan himpunan data siswa adalah: 

1) Waktu untuk menyelenggarakan kegiatan himpunan data siswa. 

2) Penerapan kurikulum baru yang kurang mendukung pelaksanaan 

kegiatan himpunan data siswa. 

B. Saran 

Berikut beberapa saran yang peneliti ajukan berkenaan dengan penggunaan 

himpunan data siswa dalam mendukung penyusunan program Bimbingan dan 

Konseling. 

1. Kepada Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah kiranya dapat 

melaksanakan teknik himpunan data siswa, seperti  IKMS Hal ini akan 

mempermudah pekerjaan guru BK dalam hal memberikan bantuan yang tepat. 

2. Kepada peneliti selanjutnya kiranya  penelitian ini dapat menjadi bahan 

bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. 

3. Kepada siswa agar mendapat gambaran yang jelas tentang permasalahan yang 

sedang dihadapinya, dan mendapatkan bantuan yang tepat. 

4. Kepada pihak sekolah kiranya dapat mendukung pelaksanaan kegiatan BK di 

sekolah, terutama dalam kegiatan himpunan data siswa. Guna membantu 

membimbing siswa ke arah perkembangan yang lebih baik. 
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Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pendidikan terutama bagi peneliti sendiri.  

Atas bantuan dari segala pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan balasan 

yang sempurna. Aamiin. 

 


