
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan menggunakan angket terhadap siswa SMPN 8 Pekanbaru

dengan mengambil sampel 63 orang siswa , maka penulis dapat memberikan kesimpulan

bahwa peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa dalam bimbel di luar sekolah

adalah dikategorikan “Sangat Baik”. Karena akhir dari pengolahan data dari lapangan

menunjukkan dari persentase diperoleh 77,85% yang berada pada rentang 76%-100%.

Persentase ini berada pada kategori “Sangat Baik”. Jadi hasil pengolahan data dapat

disimpulkan bahwa peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa dalam bimbel di

luar sekolah di SMPN 8 Pekanbaru sangat baik,karena adanya peran guru pembimbing di

sekolah tersebut.

Guru pembimbing juga berpendapat bahwa bimbingan belajar luar sekolah positif

atau pun baik ,siswa bisa bergaul dengan teman luar sekolah, berlatih komunikasi dan

berinteraksi serta untuk menambah ilmu pengetahun.

1) Faktor- faktor yang mendukung dan menghambat eran guru pembimbing tehadap

keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar luar sekolah.

a) Faktor pendukung

Adanya kerjasama yang baik antara guru pembimbing dan guru mata pelajaran

dalam menyarankan siswa ikut bimbel di luar sekolah untuk menambah ilmu

pengetahuan.

b) Faktor penghambat

Guru pembimbing menemukan kendala-kendala yaitu keterbatasan ekonomi orang

tua siswa, adanya siswa yang tidak ingin bimbel namun orang tua memaksa
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sehingga anak tidak sampai di tempat bimbel dan ikut bimbel karena pengaruh dari

teman.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian, ada beberapa saran untuk beberapa pihak

terkait dalam penelitian ini.

1. Guru pembimbing hendaknya lebih meningkatkan lagi layanan bimbingan konseling

terutama layanan bimbingan belajar, misalnya tempat bimbingan belajar yang lebih

baik lagi dengan mendatangkan tutor-tutor bimbel yang terbaik.

2. Kepada guru pembimbing agar tetap menjalin kerjasama yang baik dengan personil

sekolah dalam melaksanakan tugasnya, supaya tetap saling mendukung dalam

mendidik siswa kearah yang lebih baik.

3. Guru pembimbing juga harus tetap bekerjasama dengan orang tua siswa dalam

mendidik sehingga pengetahuan siswa berkembang kearah yang lebih baik.

4. Kepada siswa-siswi agar dapat mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling dengan

sebaik-baiknya dan selalu mengikuti kegiatan belajar yang sungguh-sungguh sehingga

bisa mendapat ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.


