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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  meningkatkan  Interaksi  sosial

melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI AK SMK Negeri 2

Kota Jambi dapat diambil kesimpulan bahwa layanan bimbingan kelompok

dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan interaksi sosial siswa. 
Hasil  terbaik  pelaksanaan  bimbingan  kelompok  adalah  pada  siklus  2

pertemuan  ke2.  Pada  siklus  ini  digunakan  teknik  brainstorming  (curah

pendapat),  berikut  tahap-tahapan  pelaksanaan  bimbingan  kelompok  pada

siklus 2 pertemuan ke2.
a. Tahap Pembentukan 

- Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing
- Membuka kegiatan dengan menanyakan keadaan mereka
- Menanyakan tujuan dari kegiatan yang telah dibahas minggu lalu

b. Tahap Peralihan
- Menjelaskan  kepada siswa yang tidak  tahu tujuan  pelaksanaan

kegiatan hari ini
- Melakukan permainan “ Lanjutkan Ceritaku” dengan cara

 Akan ada hukuman untuk yang kalah
 Siswa hanya diberikan waktu 5 detik untuk berfikir jika

lebih dianggap gagal
 Diberikan 3 kali kesempatan gagal
 Cerita  yang  dilanjutkan  adalah  tentang  orang  sekitar

mereka
 Tema  akan  diberikan  oleh  pemimpin  kelompok  dan

dikembangakan oleh siswa
c. Tahap Kegiatan

- Menjelaskan topik yang akan di bahas sesuai yang direncakan

minggu lalu
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- Mengajukan  pertanyaan  siapa  yang  mau  mengemukakan

pendapat terlebih dahulu
- Menanyakan pendapat pada siswa yang belum berbicara

d. Tahap Pengakhiran
- Menanyakan kesimpulan pada semua siswa secara bergantian
- Menanyakan kesan tentang bimbingan kelompok yang telah

dilaksanakan
- Mengakhiri dengan berdoa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka saran

peneliti untuk akhir tulisan ini adalah:

1. Bagi Siswa

Hendaknya siswa lebih menyadari bahwa interaksi sosial, berbicara

di depan umum dan rasa percaya diri  itu sangat  penting ditumbuhkan

dalam diri siswa masing-masing. Selain itu, hendaknya siswa dapat selalu

memanfaatkan  layanan  yang  ada  dalam  bimbingan  dan  konseling

sehingga  dapat  membantu  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan

yang ada dalam diri siswa itu sendiri.

2. Bagi Guru BK

Hendaknya guru BK di sekolah dapat selalu memanfaatkan layanan

yang ada dalam bimbingan dan konseling terutama layanan bimbingan

kelompok dengan tekhnik brainstorming (curah pendapat) sesuai dengan

kebutuhan  siswa  agar  guru  BK  di  sekolah  dapat  membantu
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mengembangkan  kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  setiap

siswa.

3. Bagi Sekolah

Lebih  mengembangkan dan meningkatkan peran  dari  bimbingan

dan konseling   di  sekolah  menciptakan peraturan  dan kebijakan yang

mendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah

guna membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya khususnya

dalam hal interaksi sosial. 

C. Implikasi Hasil Penelitian Bagi BK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka impilkasi hasil

penelitian pada interaksi  sosial  siswa di kelas XI AK SMK N 2 Kota Jambi

terhadap bidang bimbingan dan konseling adalah:

1. Dalam  menyelenggarakan  layanan  bimbingan  dan  konseling  terhadap

peserta  didik  penelitian  ini  dapat  dijadikan  gambaran  dalam  penyajian

pelaksanaan  layanan  terutama  layanan  bimbingan  kelompok  yang

dilakukan sesuai dengan masalah dan kebutuhan siswa.

2. Guru bimbingan dan konseling bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai

salah satu acuan dan penambah wawasan untuk mengatasi masalah siswa

terutama yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara siswa dan

siswa ataupun siswa dan guru.

3. Menciptakan  suatu  program  layanan  maupun  pengajaran  yang  bisa

membuat  siswa  lebih  rileks  dan  nyaman  dalam  mengikuti  layanan
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sehingga mendorong meningkatnya kemampuan siswa dalam berinteraksi

sosial dan kemampuan siswa yang positif lainnya.


