
 

 71  
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian 

yang berjudul “Layanan Bimbingan Pribadi Dalam Meningkatkan Kedisiplinen 

Siswa Kelas XI Jurusan Teknik Kendaraen Ringan (TKR) Di SMK Ulumuddin 

Susukan Kabupaten Cirebon” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi kedisiplinan peserta didik kelas XI jurusan teknik kendaraen 

ringan SMK Ulumuddin Susukan Kabupaten Cirebon lumayan baik, ini 

dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dangan Kepala 

Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Wali Kelas XI TKR dan Guru BK, lalu dari 

hasil observasi pengamatan langsung selama peneliti melakukan penelitian 

di sekolah tersebut. 

2. Pelayanan Bimbingan Pribadi yang tepat untuk siswe kelas XI TKR yaitu 

dengan cara memadukan layanan bimbingan pribadi dengan teori client 

centered dan teori realistis. Hal ini dilakukan dikarenakan supaya siswa 

yang melakukan bimbingan pribadi bisa diarahkan untuk berfikir lebih 

baik lagi dan selaras dengan pemikiran guru BK secara realita untuk 

mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan yang dia sedang alami. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti disimpulkan 

beberapa saran, antara lain : 

1. Buat Seluruh Siswa Khususnya Siswa Kelas XI TKR 

Diharapkan bisa mempertahankan kondisi kedisiplinan yang sudah baik 

ini, dan bagi siswa yang tingkat kedisiplinan nya masih belum baik 

semoga dengan adanya layanan bimbingan pribadi atau layanan yang 

lain diberikan oleh guru BK maupun oleh guru lain bisa membuat diri 

kita tingkat kedisiplinan nya semakin baik selama berada di sekolah. 
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2. Buat Guru Bimbingan Konseling 

Salah satu tugas Guru BK selama di sekolah itu bisa membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan nya. Oleh 

karena itu, peneliti mengharapkan kepada guru BK di SMK Ulumuddin 

Susukan bisa menggunakan teori-teori yang lain dalam hal layanan 

bimbingan maupun layanan konseling yang dilakukan kepada siswa 

nya. 

3. Bagi Jurusan 

Semoga dengan adanya skripsi ini, mahasiswa-mahasiswi jurusan 

Bimbingan Konseling Islam selanjutnya bisa terbantu penyusunan 

karya ilmiah nya yang sama kaitan nya dengan skripsi ini sehingga 

penelitian dapat dilaksanakan dengen lebih baik lagi. 
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