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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data Kontribusi Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Kelompok Terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas 

XI SMA Adhyaksa 1 Jambi, maka dapat disimpulkan : 

1. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang telah diberikan kepada 

siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi secara keseluruhan berada pada 

kualitas baik. 

2. Secara rata-rata keseluruhan komunikasi interpersonal siswa siswa kelas 

XI SMA Adhyaksa 1 Jambi secara keseluruhan berada pada kategori 

tinggi. 

3. Terdapat kontribusi dari pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

terhadap komunikasi interpersonal siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 

layanan bimbingan kelompok sudah pasti memiliki andil dalam 

komunikasi interpersonal siswa menjadi lebih baik lagi. 

 

B. Saran 

Dengan adanya temuan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok berkontribusi terhadap komunikasi interpersonal siswa, maka 

disarankan: 
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1. Bagi Guru Pembimbing atau Guru BK 

Menjadi masukan bagi guru pembimbing untuk menyelenggarakan 

program bimbingan konseling khususnya layanan bimbingan kelompok 

yang lebih terjadwal. Guru pembimbing memiliki strategi dan teknik-

teknik yang baru sehingga siswa antusias dalam mengikuti dan 

mendapatkan layanan-layanan bimbingan konseling. Karena guru 

pembimbing memiliki peranan dalam komunikasi interpersonal siswa di 

sekolah sehingga kinerja guru pembimbing terlihat nyata. 

2. Bagi Siswa 

Menjadi masukan bagi siswa bahwa siswa yang mengikuti dan 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok memiliki tingkat komunikasi 

interpersonal yang lebih baik daripada siswa yang tidak mengikuti dan 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok yang tentunya sangat 

bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Komunikasi interpersonal sangat 

penting dalam menjalin hubungan sosial baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai evaluasi atas program pendidikan di sekolah dan sebagai 

masukan dalam penetapan kebijakan di masa mendatang serta 

memfasilitasi program kerja bidang studi bimbingan dan konseling 

dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 

layanan-layanan bimbingan konseling. 
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4. Bagi Orangtua 

Menjadi masukan bagi orangtua agar semakin menjadi orangtua yang 

lebih bijaksana lagi, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman 

dengan penuh kasih sayang ketika mendiskusikan sehingga saling 

terbuka pendapat antara orangtua dan anak. 

 

C. Implikasi Hasil Penelitian bagi BK 

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa adanya kontribusi 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terhadap komunikasi interpersonal 

siswa, maka implikasi hasil penelitian ini yaitu hendaknya dapat memberikan 

sumbangan ilmu terhadap perkembangan program bimbingan dan konseling, 

terutama terkait dengan materi yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

layanan bimbingan kelompok dan komunikasi interpersonal. Selain itu juga, 

strategi dan teknik juga menjadi hal yang penting agar pelaksanaan layanan 

bimbingan konseling dapat terselenggara dengan baik.  

 


