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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan
analisis data pada bab terdahulu tentang pelaksanaan layanan penguasaan
konten untuk meningkatkan keterampilan belajar sisiwa dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pelaksanaan layanan penguasaan konten untuk meningkatkan keterampilan
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tambang.
a. Guru bimbingan konseling menetapkan subyek terlebih dahulu
berdasarkan dari lokal mana yang harus segera mendapatkan layanan
konten, sehingga di kelas yang terdapat permasalahan belajar seperti
yang biasanya yang kurang memahami lenih diutamakan dalam
pemberian layanan.
b. Guru bimbingan konseling menyiapkan konten yang akan dipelajari
secara

rinci

untuk

meningkatkan

keterampilan

deangan

cara

memberikan materi motivasi siswa seperti pentingnya keterampilan
belajar, seperi apa keterampilan yang baik itu dan apa dampaknya jika
tidak memiliki keterampilan belajar, beliau juga memberikan materi
berupa pemaparan vidio motivasi tentang ketrampilan belajar sehingga
dengan cara tersebut di harapkan keterampilan belajar siswa dapat
meningkat.
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c. Guru bimbingan konseling menetapkan langkah-langkah terlebih
dahulu sebelum melaksanakan layanan penguasaan konten untuk
meningkatkan keterampilan belajar siswa yang pertama beliau
samapaikan materi yang menarik sehingga siswa dapat memahami
materi yang di sampaikan oleh guru, dan memberikan vidio motivasi
tentang keterampilan belajar, beliau menciptakan suasanan kelas yang
kondusif serta nyaman dan tenang, kemudian beliau menyampaikan
materi dengan bahasa yang ringan sehingga siswa paham dan mengerti,
memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, langkah-langkah seperti
itu yang beliau berikan berharap siswa bisa menikmati pembelajaran
dan ada rasa semangat dalama belajar yang tumbuh di dalam diri siswa
itu sendiri.
d. Guru bimbingan konseling memeberikan pemahaman memberikan
pemahaman tentang keterampilan belajar untuk menunjang aktivitas
belajar siswa beliau memberikan sugesti atau motivasi kepada siswa
agar aktivitas belajar siswa penuh dengan semangat dan sungguhsungguh dalam menjalani proses pembelajaran.
e. Guru bimbingan konseling menanamkan penting sikap belajar yang
baik dalam proses pembelajaran biasanya beliau memberika materi
seperti pentingnya sikap saling menghargai yang mana dengan
pemberian materi tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan
klasikal seperti kurang memperhatikan guru saat guru menerangkan

47

materi, dari memberikan materi tersebut berharap siswa dapat
menghargai guru yang senga menerangkan materi.

B. Saran
Berdasarkan

hasil

penelitian

dapat

diketahui

meningkatkan

keterampilan belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Tambang.Maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Kepada guru bimbingan konseling diharapkan lebih meningkatkan
kualitas, keterampilan, nilai dan sikap terkait dengan pelaksanaan layanan
penguasaan konten untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tambang.
2. Kepada pihak sekolah diharapkan kiranya tetap dapat mendukung setiap
pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh guru
bimbingan konseling baik dari segi sarana, prasarana dan penyediaan
waktu yang cukup agar pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat
terlaksana lebih baik lagi.
3. Kepada siswa agar selalu mengembangkan kemampuan diri mendukung
pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah.
4. Kepada bapak/ibu dosen dihapakan agar lebih banyak membekali
masahsiwa dengan pengalaman yang yang bapak/ibuk punya tapi tetap
berkaitan dengan materi yang diajarkan, karna di lapang yang dibutuhkan
oleh mahasiswa adalah pengalaman dari bapak dan ibuk dosennya karna
tentu pengalaman bapak/ibu dosennya jauh lebih pas ketimbang
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pengalaman Roger, Sigmund freud dan pengalaman berdasarkan teori
lainnya yang diharapkan dengan dengan cara yang seperti ini mahasiswa
atau calon dari guru yang ada, bisa bertindak secara bijaksana ketika
berada di lapanan.
5. Kepada guru bimbingan koseling baik itu yang sudah menjabat sebagai
guru bimbingan konseling maupun yang baru calon guru bimbingan
konseling di masa depan, bekerjalah dengan hati dan penuh keikhlasan in
shaa allah dengan demikian materi apapun yang kita berikan, nasehat
apapun yang kita sampaikan akan muda diterimah oleh siswa atau klien
kita. Jika kita bekerja pakai ilmu semata tanpa pakai hati maka sebagus
apapun materi kita dan seindah apapun nasehat kita tetap akan sulit sampai
kepada siswa atau klien yang ingin kita beri materi taupun nasehat.
Bekerja dengan hati juga akan menghasilkan gestur yang baik karana
dengan gestur yang baik siapapun yang datang akan merasakan sebuah
kenyamanan dihati siswa dan klien, bekerja dengan hati juga akan
mengeluarkan perkataan yang mulia karna cerminan nasehat yang keluar
dari mulut kita adalah cerminan dari hati kita sebagai seorang guru
bimbingan konseling yang baik, dan bekerja dengan hati akan melahirkan
nesehat yang indah yang akan samapi kepada hati siswa atau klien kita,
kita bantu kalau hati siswa atau klien kita mau menerima untuk dibantu.
6. Kepada orang tua maupun calon orang tua dimasa depan, janganlah
berpikir bahwa dengan menyekolahkan akan anak ke sekolah tanggung
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jawab kita mendidik sudak lepas, jangan berpikir dengan memberikan
fasilitas yang lengkap kita beranggapan itulah kasih sayang yang kita
berikan kepada anak, karna jika itu yang kita pikirkan maka itu adalah
awal dari kegagalan anak-anak kita.
Demikianlah peneliti ini telah dilakukan dan disusun dalam bentuk
skripsi. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan
kepada berbagai pihak yang terkait, yakni sebagai pengembangan ilmu
bimbingan konseling khusunya. Saran, arahan, teguran sangat peneliti
harapkan untuk menyempurnakan peneliti yang sama pada masa yang akan
datang. Terimakasih.

