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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang meningkatkan konsentrasi belajar 

siswa melalui pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan metode kontrak 

perilaku pada siswa kelas IX.A SMP Negeri 8 Kota Jambi dapat diambil 

kesimpulan bahwa layanan penguasaan konten dengan metode kontrak perilaku 

dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. 

Hasil terbaik pada pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan metode 

kontrak perilaku adalah pada siklus 2 tindakan 2. Pada siklus ini digunakan 

kontrak perilaku dengan memberikan hukuman kepada yang melanggar kontrak 

dan memberikan reward kepada yang tidak melanggar kontrak, serta 

reinforcement di berikan dengan segera tanpa mendunda-nunda. 

1. Kegiatan awal 

 Mengarahkan siswa untuk memunggut sampah yang ada disekitarnya 

 Mengarahkan siswa untuk menutup tirai jendela, dan menutup pintu 

kelas 

 Berdoa kemudian dilanjutkan dengan mengabsen siswa 

 Menjelaskan maksud dan tujuan 

 Melakukan apersepsi dan permainan 

2. Kegiatan Inti 

 Menjelaskan bahwa akan diadakannya kontrak perilaku yaitu siswa 

tidak diperbolehkan menggnakan handphone pada saat kegiatan 

berlangsung, tidak boleh mengobrol dan menganggu teman. Akan  



76 

 

diberikan hukuman bagi yang melanggar dan diberikan reward bagi 

yang tidak melanggar, hukuman yang diberikan jika siswa melanggar 

adalah menyapu, membersihkan sampah dan  taman yang ada di area 

kelas ketika kegiatan selesai dan yang tidak melanggar akan diberikan 

reward 2 jenis jajanan. Kontrak dilakukan selama kegiatan 

berlangsung. 

 Menyepakati kontrak dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Konselor menyepakati kontrak dengan siswa, adapun 

kontrak yang disepakati adalah dengan menyuruh siswa untuk 

mengikuti penyampian kontrak yang dilakukan oleh konselor. 

Adapaun bunyi kontrak perilaku tersebut adalah “ Saya (Nama) pada 

tanggal (pelaksanaan kontrak) menyatakan bahwa saya setuju untuk 

tidak menggunakan handphone, tidak mengganggu teman, dan tidak 

mengobrol selama proses pembelajaran ini berlangsung, apabila saya 

melanggar saya siap dan bersedia diberi hukuman yaitu menyapu 

kelas setelah kegiatan berakhir, demikian pernyataan ini saya ucapkan 

dengan hati yang ikhlas.  

 Menjelaskan Materi  

 Siswa mempraktekkan contoh pelaksanaan materi 

 Mengingatkan  kembali kepada siswa tentang kontrak perilaku yang 

disepakati tadi 

3. Kegiatan penutup 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang 

disampaikan. 
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 Menjelaskan bahwa kegiatan akan berakhir 

 Mengulas  kembali sudahkah siswa memahami materi yang telah 

dipaparkan 

 Melakukan follow up tentang kontrak perilaku yang telah disepakati 

tadi yaitu memberikan hukuman dan reward sesuai kesepakatan yang 

telah dilakukan tadi. 

 Konselor mengakhiri pertemuan dan mengucapkan salam 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah  diuraikan diatas, 

maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti hendaknya memperoleh gambaran bagaimana meningkatkan 

konsentrasi siswa dengan prosedur pelaksanaan kontrak perilaku dalam 

layanan penguasaan konten dan materi-materi yang akan diberikan pada 

pelaksanaan layanan penguasaan konten dimasa mendatang. 

2. Bagi siswa, dengan adanya peningkatan konsentrasi siswa mempermudah 

segala pekerjaan siswa, baik didalam belajar, bermain, olah raga, aktivitas 

dirumah, disekolah ataupun aktivitas lainnya. 

3. Bagi jurusan bimbingan dan konseling hendaknya berinisiatif 

meningkatkan konsentrasi, karena sebagai calon guru pembimbing dimasa 

akan datang kita diharuskan untuk siap didalam segala hal, sehingga 

dibutuhkan konsnetrasi yang bagus agar mendapatkan hasil yang 

maskimal. 

 


