
BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan 

analisis data pada bab terdahulu tentang pelaksanaan layanan penguasaan 

konten di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pelaksanaan layanan penguasaan konten yang didilakukan oleh gbk di 

smp Negeri 4 Pekanbaru adalah: 

1. Guru bimbingan konseling mempersiapkan program serta RPL sebagai 

pedoman dalam melaksanakan layanan dan mempersiapkan media seperti 

infokus, dan media lainnya dalam pelaksanaan layanan dalam format 

klasikal 

2. Guru binbingan konseling melaksanaan layanan penguasaan konten sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan seperti perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, tindak lanjut, menyusun laporan hasil kegiatan serta melaporkan 

kepada kepala sekolah dan pihak-pihak terkait. 

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan penguasaan konten di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru adalah latar belakang 

pendidikan guru bimbingan konseling dengan latar belakang S1 bimbingan 

konseling, lama bertugas sebagai guru bimbingan konseling ada yang lama 

mengajar selama 8 tahun, 4 tahun 2 tahun, dan pengalaman guru 
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bimbingan konseling dalam pelaksanaan bimbingan konseling khususnya 

pelaksanaan layanan penguasaan konten. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan layanan 

penguasaan konten  di Sekolah Menegah Pertama Negeri 4 Pekanbaru. Maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru bimbingan konseling kiranya dapat memaksimalkan 

pelaksanaan bimbingan konseling, khususnya pelaksanaan layanan 

penguasaan konten, guru bimbingan konseling  secara aktif menyajikan 

bahan, memberikan contoh, memotivasi, mendorong, dan menggerakan 

para peserta untuk aktif berpartisipasi aktif mengikuti dan menjalani 

materi dan kegiatan layanan sehingga bisa mencapai tujuan layanan 

penguasaan konten dengan maksimal. 

2. Kepada pihak sekolah diharapkan tetap terus mendukung setiap 

pelaksanaan layanan bimbingan konseling, khususnya layanan penguasaan 

konten dengan lebih meningkatkan sarana dan prasarana lagi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini hanya meneliti satu sekolah 

berkenaan dengan pelaksanaan layanan penguasaan konten, Oleh karena 

itu, perlu penelitian lanjutan dengan meneliti pelaksanaan layanan 

bimbingan konseling. 

Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam bentuk 

skripsi. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih 

kepada berbagai pihak yang terkait, yakni sebagai pengembangan ilmu 
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bimbingan konseling khususnya. Saran, arahan teguran sangat peneliti 

harapkan untuk menyempurnakan penelitian yang sama pada masa yang akan 

datang. Terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


