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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah serta teeri-teori yang 

terkandung dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Rata-rata tingkat persentase layanan penguasaan konten yang telah 

dilakukan oleh guru BK dikelas XI MAN Pemayung berjumlah 49,0% sedangkan 

rata-rata tingkat persentase kreatifitas belajar siswa kelas XI MAN Pemayung 

berjumlah 49,9%. Hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik 

regresi sederhana, R Square (Koefesiensi Determinasi) yang diperoleh sebesar 

40,8% dengan kriteria penafsiran berada pada tingkat “Cukup Kuat”. Dengan 

hasil tersebut dapat disimpulkan “terdapat kontribusi layanan penguasaan konten 

cukup kuat sebesar 40,8% terhadap kreatifitas belajar siswa kelas XI MAN 

Pemayung:. 

Hasil ini membuktikan bahwa layanan penguasaan konten yang telah 

dberikan oleh guru BK dikelas XI MAN Pemayung memberikan kontribusi yang 

cukup kuat terhadap keatifitas belajar siswa. Dengan besarnya jumlah kontribusi 

sebesar 40,8%, ini akan menjadi pedoman bahwa layanan penguasaan konten 

efektif untuk dilakukan oleh guru BK dalam membantu meningkatkan kreatifitas 

belajar siswa sehingga hasil belajar siswa menjadi optimal. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas jelaslah bahwa layanan penguasaan konten 

memberikan kontribusi yang cukup kuat terhadap kreatifitas siswa. Sesuai dengan 

hasil temuan dalam penelitian ini saran peneliti : 

1. Bagi siswa menjadi bahan acuan untuk memperoleh layanan penguasaan 

konten guna meningkatkan kreatifitas belajar agar hasil belajar menjadi 

optimal 

2. Bagi konselor menjadi masukan dan pedoman perbaikan dan 

pengoptimalan layanan penguasaan konten guna meningkatkan 

kreatifitas belajar siswa ampuh 

3. Bagi sekolah sebagai acuan pengingkatan dukungan terhadap program 

pelaksanaan layanan BK disekolah guna kelancaran dan pelaksanaan 

program BK yang efektif dan efisien. 

C. Implikasi Terhadap Bimbingan dan Konseling 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa layanan penguasaan 

konten memberikan kontribusi yang cukup kuat yaitu sebesar 40,8% terhadap 

kreatifitas belajar siswa, dan ini membuktikan layanan penguasaan konten yang 

diberikan oleh guru BK pada MAN Pemayung cukup baik, dari grafik yang 

ditampilkan sebelumnya 59,2% kreatifitas siswa dipengaruhi oleh faktor lain, itu 

artinya layanan penguasaan konten memiliki pengaruh yang cukup kuat. 

Peneliti mengharapkan dari hasil temuan dalam penelitian ini meberikan 

suatu gambaran bagi setiap elemen tenaga pendidik bahwa layanan BK ikut 

memberikan suatu kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas 
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pendidikan anak bangsa. Sehingga guru BK menjadi peran utama dalam 

membantu guru mata pelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar siswa 

disekolah. 

Bagi guru BK diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan BK seiring 

perkembangan dan tuntutan zaman sehingga hasil dari layanan menberikan suatu 

efek positif terhadap perkembangan siswa. 

 


