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BAB V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang Meningkatkan Disiplin 

Sekolah melalui Pemberian  Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas 

X-10 di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa secara umum dapat disimpulkan 

bahwa layanan bimbingan kelompok dapat dijadikan sebagai media untuk 

meningkatkan Disiplin Sekolah siswa yang ada disekolah tersebut. Adapun 

secara rinci dapat diperoleh kesimpulan bahwa:  

a. Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti terlebih dahulu membagikan 

instrument kekelas X-10  yang berjumlah  30 orang siswa sebagai 

populasi. Setelah dibagi instrument, instrument diolah untuk mengetahui 

berapa instrument yang sesuai dengan disiplin sekolah. Setelah 

mengetahui beberapa instrument baru lah  mendapatkan hasil yang 

rendah,sedang,dan tinggi. Setelah mengetahui instrument di bagi lagi 

kepada siswa untuk memastikan adakah perubahannya. 

b. Setelah dilakukan  Pra siklus terdapat data  10 orang siswa yang diperoleh 

,ditemukan 5 orang siswa yang mendapat skor dengan kategori rendah, 2 

orang siswa yang mendapat skor dengan kategori  sedang, dan 3 orang 

siswa yang mendapat skor dengan kategori tinggi. maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mereka adalah siswa yang memiliki disiplin sekolah 

yang rendah. 
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c.  Data tersebut dibandingkan dengan data sebelumnya melakukan tindakan, 

terdapat dalam  Pelaksanan siklus I  yaitu 5 orang siswa yang 

menunjukkan perubahan dari kategori rendah menjadi sedang. 

d. Dalam pelaksanaan siklus II  mengalami perubahan yang sangat 

meningkat terdapat 9 orang siswa yang menunjukkan perubahan. 

e. Di siklus I dengan persentase 50% dan di siklus II ini layanan yang 

diberikan oleh peneliti telah mampu meningktakna disiplin sekolah pada 

siswa kelas X-10 dengan pesentase sebesar 90 %. Persentase pada siklus II 

telah melebihi target. Oleh karena itu, disiplin sekolah siswa dapat 

ditingkatkan pada siswa kelas X-10 SMA N 1 Tanjung Morawa. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dari 

kesimpulan di atas maka saran dari penelitian yaitu : 

a. Kepada pihak sekolah diharapkan lebih mendukung program-program 

layanan bimbingan konseling di sekolah yang berkaitan dengan 

pengembangan diri siswa terutama yang erat kaitannya dengan  

b. Kepada konselor mau pun calon konselor diharapkan dapat menerapkan 

layanan bimbingan kelompok guna meningkatkan Disiplin sekolah yang 

ada di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. 

c. Diharapkan siswa dan siswi dapat meningkatkan disiplin sekolah dengan 

cara belajar dengan sungguh-sungguh.  

d. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melakukan bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan karakter-karakter yang lain. 


