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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, temuan

penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan yang timbul pada siswa

kelas XI DPKK (Desain Produksi Kria Kayu) SMKN 4 Pekanbaru

adalah kecemasan yang wajar, karena timbul akibat adanya alasan,

yaitu akan adnya praktik kerja lapangan.

Faktor penyebab kecemasan siswa kelas XI DPKK (Desain

Produksi Kria Kayu) adalah siswa cemas karena akan menghadapi

situasi yang baru, siswa cemas karena takut mendapat nilai yang tidak

memuaskan, dan siswa cemas karena belum berpengalaman, serta

siswa cemas karena merasa belum siap untuk melakukan praktik kerja

lapangan

Guru pembimbing SMKN4 Pekanbaru telah melaksanakan

pelayanan kepada siswa yang akan menghadapi praktik kerja

lapangan. Namun guru pembimbing tidak sepenuhnya berperan dalam

persiapan siswa menghadapi praktik kerja lapangan. Meskipun ada

peran guru pembimbing, namun tidak terrealisasi dengan baik, karena

tidak ada layanan khusus untuk itu, hanya sekedar memberikan

layanan kepada siswa yang datang kepada guru pembimbing. Layanan



53

yang diberikan guru pembimbing tidak merata kepada seluruh siswa,

hanya siswa yang datang saja yang diberikan layanan.

Jenis layanan yang diberikan guru pembimbing sudah mengarah

kepada keilmuan bimbingan konseling, seperti : layanan konseling

individual, layanan informasi, konseling kelompok, dan konsultsi .

Namun tidak ada layanan khusus yang diberikan pada setiap

siswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan.

B. Saran untuk Peneliti Lanjutan

Penelitian tentang peran guru pembimbing mengatasi kecemasan

siswa menghadapi praktik kerja lapangan masih kurang dilakukan hal

ini terbukti di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan konsentrasi bimbingan

dan konseling UIN Suska baru pertama kali dilakukan. Berikut

beberapa saran yang peneliti ajukan berkenaan dengan peran guru

pembimbing mengatasi kecemasan siswa menghadapi praktik kerja

lapangan.

1. Penelitian ini hanya mengambil peran guru pembimbing

berkenaan dengan mengatasi kecemasan siswa menghadpi praktik

kerja lapangan. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian

yang  lebih luas dengan melibatkan layanan- layanan khusus,

seperti konseling individual, bimbingan kelompok, layanan

informasi dan layanan konseling kelompok.
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2. Penelitian ini hanya meneliti satu jurusan dalam satu sekolah

berkenaan dengan peran guru pembimbing mengatasi kecemasan

siswa menghadapi praktik kerja lapangan. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penelitian berbandingan dua jurusan atau dua sekolah

dengan mengangkat isu-isu terkini dan menyesuaikan dengan

kebutuhan.

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.


