
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab IV, maka dapat diperoleh kesimpulan

bahwa, bentuk sosialisasi program bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru

pembimbing pada orang tua siswa untuk mengatasi masalah kepribadian anak. Adapun

bentuk sosialisasi program yang dilaksanakan oleh guru pembimbing kepada orang tua

siswa adalah sebagai berikut : (1) Guru pembimbing mengadakan pertemuan dengan orang

tua siswa, sehingga guru pembimbing sangat akrab dan dekat. (2) Guru pembimbing

melibatkan serta saling berkerja sama dengan orang tua dalam membuat program layanan

bimbingan konseling. (3) Setelah guru pembimbing mensosialisasi kepada orang tua,

kemudian orang tua memberikan penjelasan kepada anaknya tentang program bimbingan

konseling di sekolah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan guru

pembimbing kepada orang tua. Faktor pendukung antara lain : (1) latar belakang pendidikan

guru pembimbing yang sejalan dengan profesinya. (2) Sekolah membiayai setiap kegiatan

yang dilaksanakan oleh guru pembimbing. (3) Personil sekolah membantu dan mendukung,

baik dari segi materil dan moril. Faktor penghambat antara lain : (1) terbatasnya ruang

pertemuan untuk mengadakan sosialisasi (2) waktu untuk mengadakan sosialisas (3)

kesibukan orang tua.



Dengan diadakan sosialisasi ini masalah kepribadian anak semakin berkurang,

karena anak lebih merasa dipedulikan dan diperhatikan sehingga anak menjadi lebih percaya

diri serta membuat hal-hal yang positif.

B. Rekomendasi

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Untuk guru pembimbing, supaya lebih meningkatkan lagi usaha dalam mensosialisasi

bimbingan konseling kepada orang tua, agar orang tua semakin mengerti bahwa kalau

masalah kepribadian yang di alami anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab

guru pembimbing saja.

2. Untuk orang tua, supaya lebih meningkatkan lagi kerjasama untuk memantau

perkembangan anak baik disekolah maupun diluar sekolah, agar anak-anak yang

mengalami masalah kepribadian semakin berkurang selain itu guru pembimbing juga

akan semakin mudah menjalankan tugasnya di sekolah.

3. Untuk personil sekolah, agar lebih mendukung dan menfasilitasi setiap kegiatan yang

dibuat oleh guru pembimbing dari segi sarana maupun prasarana.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu

penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang membangun dari semua pihak

demi kesempurnaan skripsi ini.


