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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, temuan penelitian ini

menunjukan bahwa sebanyak tiga orang guru pembimbing yang bertugas di

SMPN 10 KotaPekanbaru yang kesemuanya perempuan. Dari ketiga ini

memiliki pendidikan dari jurusan yang sama yaitu bimbingan konseling. Dari

ketiga guru pembimbing salah seorang darinya telah menamatkan pendidikan

S2 jurusan BK.

Masih kurangnya para pembimbing merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi para siswa dalam menerapkan program  yang akan

dibinakannya kepada siswa, dimana masih ada pembimbing yang  belum

menggunakan konsep BK  Pola 17 plus dalam menerapkan program BK

dalam membina karakter siswa tersebut. selanjutnya masih adanya

pembimbing yang memberikan bimbingan dengan bercerita, ditambah lagi

dengan belum maksimalnya pembimbing dalam memberikan bimbingan

kepada siswa, sehingga masih ada siswa yang kurang menerapkan karakter

disiplin dan karakter peduli sosial tersebut.

Ada banyak masalah atau probelmatika yang dihadapi guru dalam

membina karakter para siswanya, seperti masalah pengevaluasian, dimana

setelah pembimbing melakukan pengevaluasian terhadap karakter siswa masih

ada siswa yang kurang dalam menerapkan karakter yang diharapkan para

pembimbing seperti karakter peduli sosial, gemar membaca, kejujuran, dan

kedisiplinan. Adanya masalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang
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disediakan sekolah dan banyaknya siswa yang tidak tidak sebanding dengan

jumlah guru BK atau kurangnya tenaga pembimbing di SMPN 10 Kota

Pekanbaru tersebut, juga menjadi problem penerapan program BK dalam

membina karakter siswa.

B. Saran untuk Peneliti Lanjutan

Penelitian ini membahas tentang Problematika Penerpan Program

Bimbingan Konseling dalam Membina Karakter Siswa. Begitu banyak

problematika yang dihadapi pembimbing dalam menerapkan program BK

dalam membina karakter siswanya, dan dalam menghadapinya tersebut tentu

ada cara tertentu untuk mengatasi problem tersebut yaitu :

1. Memahami program yang akan diberikan kepada siswa

2. Menyusun program tersebut dengan sebaik-baiknya

3. Mengevaluasi dengan baik penerapan yang diberikan kepada siswa

4. Kerjasama yang baik dilakukan antara sesama pembimbing.

5. Dan untuk pihak sekolah lebih melengkapkan lagi sarana dan prasarana

yang ada di sekolah dan juga menambah tenaga pembimbing dalam

membing para siswa

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.


