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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis membahas skripsi ini dari awal sampai akhir dengan 

orientasi pembahasan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan: 

1. Masalah-masalah yang terjadi di SMA Negeri 5 Konawe Selatan antara 

lain kurangnya perhatian atau minat pada mata pelajaran, siswa yang 

bolos, absen, siswa yang kedapatan merokok dilingkungan sekolah, siswa 

yang sering terlambat datang ke sekolah dan  kecanduan alkohol. 

2. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 5 Konawe Selatan 

melibatkan diantaranya kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling dan wakil kepala sekolah membantu 

kepala sekolah guru bimbingan konseling, wali kelas dan guru mata 

pelajaran. Dan pelaksanaanya dilapangan guru bimbingan konseling 

masuk ke kelas seminggu dua kali untuk memberikan materi dan 

pengarahan yang lebih mendalam kepada siswa mengenai bimbingan 

konseling. 

3. Implementasi bimbingan konseling yang diterapkan di sekolah SMAN 5 

Konawe Selatan ada empat bidang bimbingan dan bidang bimbingan yang 

paling menonjol yang dilakukan di sekolah tersebut adalah bidang 

bimbingan pribadi dan bidang bimbingan belajar karena permasalahan 

yang dialami siswa lebih banyak kepada masalah pribadi dan belajar.  
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B. Saran-Saran  

pada bagian akhir kegiatan skripsi ini penulis ingin menyampaikan atau 

menyumbangkan beberapa buah pikiran dan ide-ide kepada setiap unsur yang 

terkait di sekolah dalam hal ini kepala sekolah, Guru bimbingan konseling, guru-

guru bidang studi, wali kelas, pegawai staf dan siswa-siswi yang ada di SMA 

Negeri 5 Konawe selatan 

1. Agar layanan bimbingan konseling di SMA Negeri 5 Konawe selatan terus 

dilakukan guna memberikan pembinaan kepada murid ke arah yang lebih 

baik 

2. Perlu ada kerja sama antara guru bimbingan konseling, kepala sekolah, 

guru-guru bidang studi, siswa, serta orang tua murid agar pelaksanaan 

bimbingan konseling bisa berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Bimbingan konseling dibuat sedemikian rupa sehingga siswa harus 

menggunakan fasilitas layanan bimbingan di sekolah. 
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