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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisa hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap keberagamaan siswa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah

1 Pekanbaru secara umum tergolong tinggi yaitu dengan persentase

76.31%.

2. Peran guru pembimbing dalam meningkatkan sikapkeberagamaan siswa

a. Guru pembimbing memberikan pemahaman terhadap siswa tentang

penting nya menjalankan ajaran agama karna kesadaran bukan karna

terpaksa

b. Guru pembimbing melakukan pengentasan masalah siswa berkaitan

masalah keagamaan, misalnya bagi yang tidak bisa membaca alquran

dan tidak bisa sholat.

c. Guru pembimbing melakukan pengawasan terhadap siswa yang

kurang mandiri beragama. Dengan kata lain, guru pembimbing

melakukan pengawasan terhadap siswa yang memiliki sikap

keberagamaan yang kurang positif.

d. Guru pembimbing mendukung dan mengarahkan siswa agar

mengikuti kegiatan keagamaan.

81



82

3. Factor yang mempengaruhi peran guru pembimbing

a. Factor pendukung

1). Sekolah memfasilitasi

2). Kerja sama dengan wali kelas dan guru bidang studi

b. Factor penghambat

1.) Kurangnya tenaga guru pembimbing

2.)Sikap siswa yang tertutup

B. Rekomendasi

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap guru pembimbing dan

siswa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru.Penulis

merasa perlu untuk memberikan saran yang berhubungan dengan hasil-hasil

penelitian yang penulis lakukan. Penulis berharap dengan saran tersebut bisa

memberikan wawasan bagi siswa dan guru  pembimbing.

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Guru pembimbing mempertahan dan meningkatkan peran dan kinerjanya

sehingga mampu lebih meningkatkan lagi sikapkeberagamaan siswa

disekolah.

2. Guru pembimbing lebih dekat dengan siswa sehingga siswa menjadi

lebih terbuka tentang dirinya, sehingga masalah yang dihadapi siswa bisa

terentaskann dengan cepat dan siswa mampu menjalani fungsi

perkembanganya dengan baik.
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3. Guru pembimbing meningkatkan kerja sama dengan orang tua siswa

sehingga guru pembimbing mendapatkan lebih banyak informasi tentang

siswa yang dibimbingnya.

4. Para siswa memahami fungsi dan tujuan pelayanan bimbingan dan

konseling sehingga siswa mampu mengenal diri dan lingkungan serta

meningkatkan kualitas pribadi dan kemandirianya melalui pelayanan

bimbingan dan konseling.


