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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sajikan dalam beberapa bab yang

berhubungan dengan peranan guru pembimbing dalam menerapkan kedisiplinan

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Guru Pembimbing Dalam Menerapkan Kedisiplinan Siswa di

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 23 Pekanbaru  tergolong

baik (efektif) secara kualitatif diperoleh jawaban Ya sebesar 71 dan

jawaban Tidak 29.

2. Faktor pendukung yang mempengaruhi Peranan Guru Pembimbing

Dalam Menerapkan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 23 Pekanbaru adalah: faktor yang timbul dari guru pembimbing

yaitu tujuan dan kemampuan memimpin sebagai guru pembimbing siswa

di sekolah, kerjasama antara guru pembimbing dengan guru mata

pelajaran dalam mendisiplinkan siswa di sekolah.

3. Faktor penghambat yang mempengaruhi Peranan Guru Pembimbing

Dalam Menerapkan Kedisiplinan Siswa di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 23 Pekanbaru adalah: kesulitan membagi waktu, keterbatasan

jumlah guru pembimbing di sekolah ini cuma 2 orang saja, kurangnya

fasilitas yang ada terutama kantor kusus BK.
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B. Saran

Setelah selesai penulisan skripsi ini, ada beberapa hal yang penulis

sarankan antara lain:

1. Kepada guru pembimbing sebagai guru pemberi layanan Bimbingan

Konseling di sekolah dengan tanggungjawab penuh terhadap kemajuan

siswa dalam menerapkan kedisiplinan siswa di sekolah.

2. Kepalah sekolah agar lebih memperhatikan dan dapat menunjang

program layanan bimbingan konseling disekolah

3. Selain itu guru pembimbing harus berupaya lebih intensif menjelaskan

manfaat dan kegunaan layanan bimbingan konseling agar siswa lebih

memahami arti pentingnya kedisiplinan

4. Para siswa hendaknya dapat lebih memahami dan mengerti manfaat

layanan bimbingan konseling agar dapat menambah wawasan siswa

5. Dari pihak-pihak perancang dan pemikir bidang pendidikan pemahaman

tentang peranan guru pembimbing dalam menerapkan kedisiplinan dapat

membantu dalam pembinaan siswa yang lebih optimal.

Demikian hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis merasa masih

banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu, maka penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Bagi Bapak

pembimbing arahan dan petunjuk sangat penulis harapkan demi kesempurnaan

skripsi ini, penulis mengucapkan Jazakumullah Ahsanal Jaza’.
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