
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang penerapan 

layanan bimbingan kelompok untuk mengurangi stress belajar siswa kelas 

IX SMP Negeri 8 Kota Jambi dapat diambil kesimpulan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dapat digunakan sebagai upaya untuk mengantisipasi 

stress belajar siswa dengan penggunaan teknik relaksasi. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil observasi stress belajar pada masing-masing 

siswa, sebagai berikut:  

1. R-26 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 53.84%, pada 

tindakan ke II memiliki 50%, pada siklus II tindakan I memiliki 

persentase  46.15%, pada tindakan II memiliki persentase 38.46%, 

sedangkan pada siklus III tindakan I memiliki persentase 19.23% dan 

pada tindakan II mengalami penurunan dengan persentase 15.38%.   

2. R-20 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 57.69%, pada 

tindakan ke II memiliki 56.69%, pada siklus II tindakan I memiliki 

persentase  50%, pada tindakan II memiliki persentase 42.30%, 

sedangkan pada siklus III tindakan I memiliki persentase 42.30% dan 

pada tindakan II mengalami penurunan dengan persentase 19.23%.  



 
 

 
 

3. R-6 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 57.69%, pada tindakan 

ke II memiliki 53.84%, pada siklus II tindakan I memiliki persentase  

53.84%, pada tindakan II memiliki persentase 42.30%, sedangkan pada 

siklus III tindakan I memiliki persentase 46.15% dan pada tindakan II 

mengalami penurunan dengan persentase 15.38%.  

4. R-18 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 57.69%, pada 

tindakan ke II memiliki 61.53%, pada siklus II tindakan I memiliki 

persentase  53.84%, pada tindakan II memiliki persentase 46.15%, 

sedangkan pada siklus III tindakan I memiliki persentase 30.76% dan 

pada tindakan II mengalami penurunan dengan persentase 23.03%.   

5. R-1 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 69.23%, pada tindakan 

ke II memiliki 65.38%, pada siklus II tindakan I memiliki persentase  

53.84%, pada tindakan II memiliki persentase 42.30%, sedangkan pada 

siklus III tindakan I memiliki persentase 34.61% dan pada tindakan II 

mengalami penurunan dengan persentase 19.23%.  

6. R-8 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 73.07%, pada tindakan 

ke II memiliki 73.07%, pada siklus II tindakan I memiliki persentase  

69.23%, pada tindakan II memiliki persentase 57.69%, sedangkan pada 

siklus III tindakan I memiliki persentase 38.46% dan pada tindakan II 

mengalami penurunan dengan persentase 26.92%. 



 
 

 
 

7. R-19 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 80,76%, pada 

tindakan ke II memiliki 73.07%, pada siklus II tindakan I memiliki 

persentase  69.23%, pada tindakan II memiliki persentase 53.84%, 

sedangkan pada siklus III tindakan I memiliki persentase 42.30% dan 

pada tindakan II mengalami penurunan dengan persentase 23.92%.  

8. R-4 pada siklus I tindakan I memiliki persentase 80.76%, pada tindakan 

ke II memiliki 80.76%, pada siklus II tindakan I memiliki persentase  

69.23%, pada tindakan II memiliki persentase 57.69%, sedangkan pada 

siklus III tindakan I memiliki persentase 42.30% dan pada tindakan II 

mengalami penurunan dengan persentase 30.76%. 

Maka berdasarkan hasil persentase diatas Pada siklus I 

pertemuan I pada  tanggal 14 Agustus yang mengalami perilaku stress 

belajar ada 4 siswa yang berada pada kriteria Sedang dan 4 siswanya 

lagi pada criteria Tinggi sedangkan Pertemuan II pada tanggal 21 

Agustus 3 siswa yang berada pada kriteria Sedang dan 6 siswa pada 

criteria Tinggi. Siklus II pertemuan I pada tangggal 21 Agustus  

terdapat 5 siswa pada criteria Sedang dan 3 siswa pada criteria Tinggi 

sedangkan pertemuan II pada tanggal 6 September terdapat 1 siswa 

pada criteria Rendah dan 7 siswa criteria Sedang. Siklus III pertemuan I 

pada tanggal 13 September stress belajar siswa criteria Rendah 5 siswa 



 
 

 
 

dan 3 siswa lagi criteria Sedang sedangkan pertemuan II pada tanggal 

20 September persentasi perilaku stress belajar 8 siswa  berada pada 

criteria Rendah. 

 

 

 

 

 

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 mengantisipasi stress 

dalam belajar,  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 relaksasi yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa agar guru BK di sekolah dapat membantu 

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 mengantisipasi stress dalam belajar.  

 


