
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat saya tarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung BK yang dilaksanakan Guru Bimbingan 

dan Konseling  di Madrasah Tsanawiyah PAB 2 Sampali Deli Serdang sudah berjalan 

dengan baik  diamana di  Guru Bimbingan dan Konseling  di Madrasah Tsanawiyah PAB 2 

Sampali Deli Serdang sudah melaksanakn layanan dan  kegiatan pendukung Bimbingan 

dan Konseling  seperti, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan 

penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individu, layanan bimbingan 

kelompok, dan layanan bimbingan konseling .  Dan juga kegiatan pendukung Bimbingan 

dan Konseling  seperti, aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah.  Sudah 

diusahakan seoptimal mungkin. Hanya saja kurang efektif dikarnakan tidak adanya jam 

khusus untuk guru BK. Walaupun masih perlu dikembangkan lagi supaya pelaksanaan 

layanan dan kegiatan pendukung BK bisa lebih baik lagi.  

2. Keadaan akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah PAB 2 Sampali Deli Serdang secara 

keseluruhan sudah baik,  walaupun masih ada siswa yang akhlaknya kurang baik  seperti 

siswa yang membantah perintah orang tuanya, berkata kasar kepada orang tuanya, dan 

juga membohongi orang tuanya.  Dan siswa  yang bolos waktu belajar, ribut waktu guru 

menjelaskan , apsensi, kurang sopan saat berbicara dengan guru dan orang yang lebih 



tua, tidak sholat berjamaah. Tapi kalau siswa yang memakai narkoba tidak ada jika ada 

yang memakai narkoba langsung di keluarkan dari sekolah. 

3. Upaya yang telah dilakukan guru Bimbingan dan Konseling  di Madrasah Tsanawiyah PAB 

2 Sampali Deli Serdang untuk membina akhlak siswa adalah dengan cara kerja sama 

dengan  guru-guru untuk membina akhlak siswa baik itu dengan cara mengadakan 

kegiatan keagamaan, ceramah yang berkaitan tentang akhlak mulia, cara bersopan 

santun. Mengajarkan  untuk bertingkah laku baik,  dan memberi nasehat langsung kepada 

siswa yang bermasalah dan juga memberi aturan dan hukuman. 

B. Saran-Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Madrasah hendaknya mengawasi pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

diadakan secara terjadwal dan memberikan jam kepada guru Bimbingan dan Konseling 

untuk masuk ke kelas sehingga kualitas dalam pemberian layanan Bimbingan dan 

Konseling di Madrasah dapat meningkat. Dan melengkapi sarana prasaran dalam 

menyampaikan layanan khususnya dalam penggunaan media gambar/ infokus dan lain-

lain . 

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling sebaiknya lebih memahami konsep-konsep 

bimbingan konseling dan melihat permasalah siswa secara mendalam dari pengolahan 

kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling sehingga dapat berinovasi dalam segala 

program bimbingan dan konseling yang aplikatif di madrasah terkait dalam hal 

pencegahan, pengentasan, pengembangan dan lain-lain. 



3. Bagi siswa hendaknya mematuhi peraturan Madrasah dan sering mengikuti Bimbingan 

koseling yang dilaksanakan oleh guru Bimbingan dan Konseling baik konseling individu, 

kelompok dan beberapa layanan lainnya, dan jangan takut untuk bertanya dan berbagi 

masalah kepada guru Bimbingan dan Konseling. Dan jangan memiliki pemikiran bahwa 

ruang Bimbingan dan Konseling itu hanya dimasuki oleh para siswa yang bermasalah 

saja. 

 


