
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Guru pembimbing tidak sepenuhnya melakukan penyusunan program sesuai dengan

kebutuhan siswa, hanya program bimbingan konseling  kelas VII yang di susun sesuai

kebutuhan siswa.  hal ini disebakan kurang profesionalnya guru pembimbing kelas VII

dan kelas IX dalam melakukan penyusunan program sesuai kebutuhan siswa.

2. Guru pembimbing sudah memampaatkan sumber daya masyarakat seperti bekrja sama

dengan psikolog, psikiater, dokter, ABKIN, MGBK, Namun hanya kegiatan MGBK yang

dilaksanakan secara berkelanjutan.

3. Kebijakan sekolah sudah mendukung program pelayanan bimbingan konseling seperti

adanya alokasi waktu untuk kegiatan bimbingan konseling, tersedianya ruangan untuk

guru pembimbing, namun belum sepenuhnya sarana dan prasana tersedia hal ini

disebabkan tidak adanya ruangan bimbingan kelompok, ruangan konseling konseling

individual.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin memberikan saran

untuk dapat di pertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Guru Pembimbing



Adapun saran untuk guru pembimbing adalah sebagai berikut:Guru pembimbing

diharapkan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh instansi terkait seperti

Universitas untuk meningkatkan keterampilan atau menambah wawasan dirinya dan

meningkatkan kerja sama secara berkelanjutan dengan ahli terkait seperti dokter,

psikiater, psikolog dan ABKIN.

2. Kepala Sekolah

Adapun saran untuk kepala sekolah adalah sebagai berikut:

a. Kepala sekolah agar dapat menambahkan fasilitas sekolah seperti komputer,

perpustakaan atau buku-buku konseling.

b. Memberikan ruang konseling yang lebih besar untuk mempermudah proses bimbingan

konseling.

3. Peneliti lanjutan

Berikut beberapa saran yang peneliti ajukan berkenaan dengan Implementasi

dukungan sistem dalam pelayanan bimbingan konseling.

a. Penelitian ini hanya meneliti satu sekolah berkenaan dengan implementasi kegiatan

manajemen dalam meningkatkan pelayanan bimbingan. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penelitian lanjutan dengan meneliti implementasi aspek pemberian layanan

dalam meningkatkan pelayanan bimbingan.

Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam bentuk skripsi.

Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada berbagai

pihak yang terkait, yakni sebagai pengembangan ilmu bimbingan dan konseling

khususnya. Saran, arahan, teguran sangat peneliti harapkan untuk menyempurnakan

penelitian yang sama pada masa yang akan datang. Terimakasih.


