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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari data yang telah peneliti kumpulkan melalui angket, dapat

disimpulkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler di SMP Negeri 23 Pekanbaru tergolong dalam kategori

Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yang peneliti ambil ketika

melakukan penelitian terhadap siswa kelas VII yakni 80% yang terletak

pada kategori 61-80% (Baik).

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan penempatan

dan penyaluran pada program ekstrakurikuler di SMP Negeri 23

Pekanbaru sebagai berikut:

a. Faktor pendukung:

1) Guru pembimbing sering mengikuti kegiatan pelatihan bimbingan

konseling.

2) Guru pembimbing ikut aktif dalam ekstrakurikuler.

3) Kerjasama guru pembimbing dengan Pembina ekstrakurikuler

baik.

4) Tersedia jam perlajaran untuk bimbingan konseling.

5) Sarana dan prasarana yang memadai.

6) Personil sekolah mendukung.

7) Siswa mengikuti dengan antusias.
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b. Faktor Penghambat:

1) Jumlah guru pembimbing kurang.

2) Latar belakang guru pembimbing

3) Pengetahuan guru pembimbing tentang seluruh ekstrakurikuler

kurang.

4) Waktu pelaksanaan layanan yang tidak cukup.

5) Keseriusan siswa kurang dalam memilih ekstrakurikuler.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan

yaitu:

1. Guru pembimbing di SMP Negeri 23 Pekanbaru hendaknya ditambah lagi,

karena jumlah guru pembimbing yang sekarang tidak sesuai dengan

jumlah siswa yang banyak. Agar layanan bimbingan konseling dapat

dilaksanakan lebih efektif.

2. Jam untuk bimbingan konseling memang sudah ada, tetapi terkadang jam

tersebut masih kurang untuk melaksanakan layanan yang ada dalam

bimbingan konseling. Hendaknya jam bimbingan konseling ditambah,

agar layanan bimbingan konseling bisa dilaksanakan lebih baik lagi.

3. Guru pembimbing hendaknya lebih kreatif lagi untuk melaksanakan

layanan, khususnya layanan penempatan dan penyaluran ekstrakurikuler.

Dan mengikuti perkembangan dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang

ada.
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C. Kata Penutup

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.


