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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, serta hasil analisis pembahasan hasil penelitian, dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian dengan tekhnik wawancara diketahui bahwa strategi 

yang digunakan oleh pendidik di SMPIT FIS Pekanbaru sebagian besar 

menggunakan pendekatan individual, para pendidik lebih sering 

berhadapan langsung dengan siswa dalam mengatasi kenakalan yang 

dilakukan oleh siswa. Dilihat dari hasil observasi dan hasil wawancara 

baik secara langsung maupun dengan cara triangulasi data pendidik tidak 

mencatat bentuk kenakalan siswa dan kurangnya kerjasama dengan pihak 

dalam maupun luar sekolah. Para pendidik juga tidak mempunyai program 

layanan bimbingan konseling dan tidak melaksanakan program bimbingan 

yang sesuai dengan ketentuan bimbingan konseling, hanya melakukan 

mentoring. Selain itu masih ada pendidik yang tidak meneliti kemajuan 

dan memberikan layanan konseling kepada peserta didiknya. 

2. Dari hasil wawancara dengan pendidik terhadap strategi pendidik dalam 

mengatasi kenakalan siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Future Islamic School Pekanbaru dipengaruhi beberapas faktor yaitu: 

a. Faktor kepribadian pendidik, kepribadian Pendidik di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru 

memiliki kepribadian yang baik, sehingga baik peserta didik maupun 

para pendidik lainnya sangat menyukai kepribadian para pendidik. 
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Dengan kepribadian yang baik yang dimiliki oleh para guru di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru 

maka hubungan diantara mereka baik siswa maupun pendidik sangat 

bagus. Peserta didik senang berkonsultasi dengan para pendidik jika 

mendapat suatu permasalahan. Kepribadian yang baik bagi pendidik 

sangat diperlukan untuk kemajuan pendidikan bagi peserta didiknya. 

b. Faktor pengalaman dan pengetahuan pendidik, Pendidik di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru 

mempunyai pengalaman dalam bidang membimbing, namun tidak 

bimbingan yang sesuai dengan ketentuan Bimbingan Konseling. Dan 

memiliki pengetahuan sebatas bimbingan kepada siswa yang 

bermasalah.  

c. Faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pendidik di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru 

90 % sarjana dan 10% tamatan Menengah Atas. Dari seluruh pendiidk 

yang ada tidak ada satupun pendidik yang berasal dari jurusan 

Bimbngan Konseling. Artinya tidak ada pendidik yang menjadi 

pembimbing dari jurusan keahliannya. 

3. Kenakalan yang dilakukan oleh siswa disadari sendiri oleh siswa tersebut 

bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan yang melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah SMPIT FIS Pekanbaru. 

Adapun kenakalan yang dilakukan seperti berkelahi, tidur saat PBM, tidak 

mengerjakan tugas, tidak memakai seragam, membawa Hp, berkata kotor, 

dan mencontek. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka menurut 

peneliti ada beberapa saran yang kiranya dapat sedikit memberikan pencerahan 

bagi pihak-pihak yang bersangkutan, adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Untuk SMPIT FIS Pekanbaru 

Disarankan kepada SMPIT FIS Pekanbaru untuk merekrut guru 

Bimbingan Konseling yang sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat 

menerapkan strategi yang dilakukannya agar menjadi lebih efektif dan 

lebih baik dalam mengatasi kenakalan siswa yang ada di SMPIT FIS 

Pekanbaru. 

2. Kepada Kepala Sekolah untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan para 

pendidik dalam memberikan layanan bimbingan konseling dan 

mengikutsertakan pendidik dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan 

dengaan Bimbingan  Konseling. 

3. Pendidik di SMPIT FIS Pekanbaru 

Kepada para pendidik walaupun bukan bidang ahli dalam bimbingan 

konseling tidak ada salahnya jika mempelajari dan menerapkan bimbingan 

konseling dalam mengatasi kenalakan remaja, serta terus meningkatkan 

kemampuan dalam mengatasinya, agar strategi yang dilakukan akan lebih 

efektif dan lebih baik dalam mengatasi kenakalan siswa di SMPIT FIS 

Pekanbaru. 

Semoga saran ini dapat menjadi wacana, evaluasi, instropeksi dan aplikasi 

dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi kenakalan remaja atau 

siswa yang terdapat di dalam setiap sekolah. 

 


