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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah  penulis menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan.

Mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka

dengan ini di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Untuk Mencegah Siswa

Putus Sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru

Dari hasil observasi terhadap 2 orang guru pembimbing di SMK

Muhammadiyah 1 Pekanbaru dapat di ketahui pelaksanaan layanan

konseling individual untuk mencegah siswa putus sekolah di SMK

Muhammadiyah 1 Pekanbaru kurang maksimal. Di peroleh persentase “

ya” 48,6%.Sedangkan yang tidak sebesar  51,3%

Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan

layanan konseling individual untuk mencegah siswa putus sekolah di SMK

Muhammadiyah 1 Pekanbaru tergolong “kurang maksimal”. Karena

berada pada interprestasi skor 41- 60%.

Sedangkan dari hasil wawancara pelaksanaan layanan konseling

individual untuk mencegah siswa putus sekolah yaitu: Guru pembimbing

sudah memanggil siswa yang akan terindikasi putus sekolah untuk di

konseling individual. Guru pembimbing telah memegang asas kerahasiaan

dalam pelaksanaan layanan konseling individual, namun dalam proses
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konseling individual guru pembimbing belum memperhatikan tahapan-

tahapan pada proses konseling sehingga ada hal-hal yang belum dilakukan

dengan baik oleh guru pembimbing pada tiap-tiap tahapan konseling yaitu

tahap pengantaran (sikap duduk, jarak duduk, kontak mata dan

penstrukturan), tahap penjajakan (refleksi, suasana diam, dan konfrontasi),

tahap penafsiran, tahap pembinaan dan tahap penilaian.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Konseling Individual

Untuk Mencegah Siswa Putus Sekolah di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru

a. Faktor Pendukung

1. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, temuan

penelitian ini menunjukan bahwa satu orang guru pembimbing

berlatar belakang dari jurusan bimbingan dan konseling dan

satunya lagi guru pembimbing berasal dari jurusan bimbingan

penyuluhan Islam. Dengan berlatar belakang yang bukan berasal

dari bimbingan dan konseling sehingga kurang mencerminkan

bimbingan dan konseling sebagaimana mestinya melainkan

pragmatis.

2. Pengalaman mengajar guru pembimbing yang sangat baik sehingga

dalam menyelesaikan permasalahan siswa sangat maksimal.

Karena kedua guru pembimbing disni pernah mengikuti pelatihan

BK.

3. Guru pembimbing di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru pun

sudah menciptakan kerjasama yang baik dengan guru-guru lain, hal
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ini terlihat adanya koordinasi terus-menerus terkait masalah yang

dihadapi oleh siswa. Hubungan dengan orang tua siswa pun sangat

baik hal ini nampak pada kerjasama yang tercipta ketika siswa

menghadapi masalah.

b. Faktor pengahambat

1. Guru pembimbing kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah

siswa karena waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga guru

pembimbing memamfaatkan jam istirahat untuk melanjutkan

proses konseling dan mencari jam belajar yang kosong atau

memanfaatkan beberapa menit saat jam pulang sekolah.

2. Sarana dan prasarana yang tersediadi sekolah yang tidak memadai

untuk melakukan proses konseling, karena kurang memadainya

sarana dan prasarana yang tersedia sehingga menghambat guru

pembimbing dalam melaksanakan layanan konseling individual.

B. Saran

Sebelum peneliti mengakhiri tulisan ini, ada beberapa saran yang ingin

peneliti sampaikan.

1. Guru pembimbing

Diharapkan guru pembimbing meningkatkan kualitas layanan konseling

individual dengan cara : pertama, guru pembimbing lebih meningkatkan

kualitas layanan konseling individual demi tercapainya tujuan yang

diharapkan. Disamping itu juga harus perhatikan tahapan-tahapan dalam

proses konseling, yaitu pada tahap awal mulai konseling seperti
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melakukan penstrukturan, memperhatikan jarak duduk, sikap duduk dan

kontak mata. Kedua, mengevaluasi layanan yang telah dilaksanakan.

2. Koordinator BK

Diharapkan koordinator BK selalu memberikan masukkan terhadap

strategi guru pembimbing dalam memberikan layanan konseling individual

agar strategi guru pembimbing tersebut semakin baik.

3. Kepala sekolah

Kepala sekolah agar memperhatikan fasilitas-fasilitas yang berkenaan

dengan bimbingan dan konseling seperti ruangan konseling yang lebih

nyaman. Kemudian administrasi BK, seperti AUM (alat ungkap masalah).

Ini untuk menunjang keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling

khususnya konseling individual.

4. Wali kelas

Diharapkan wali kelas dapat membantu guru pembimbing dalam

melaksanakan layanan konseling individual untuk mencegah siswa putus

sekolah dengan  memberi informasi tentang siswa yang akan terindikasi

putus sekolah.


