
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sebagai penutup, berikut ini peneliti sampaikan secara rinci hasil dan kesimpulan 

dari penelitian tentang “Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Kesiapan Menghadapi 

Ujian Semester Siswa Kelas XI SMA Negeri 11 Medan Tahun Ajaran 2012/2013”, 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil yang telah diobservasi siswa kelas XI SMA Negeri 11 

Medan sudah dapat meningkatkan kesiapan menghadapi ujian semester, 

karena siswa sudah  mendapatkan layanan bimbingan belajar yang baik.  

2. Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab IV maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian layanan bimbingan belajar dan 

terhadap kesiapan menghadapi ujian semester siswa kelas XI IPA
4
 di SMA 

Negeri 11 Medan Tahun Ajaran 2012-2013. Dengan perhitungan uji t (thitung = 

5,263 > ttabel = 1,699). Hal ini berarti membantu peserta didik dalam 

merencanakan masa depannya, dan dapat memahami potensi diri dalam 

lingkungannya serta bakat dan minat siswa juga tersalurkan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

berikut ini di sampaikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi 



pengajar pendidikan pada umumnya dan Konselor sekolah (guru BK) pada 

khususnya, sebagai berikut: 

1. Saran untuk Guru BK (Bimbingan Konseling) 

a. Perlu ditingkatkan kembali layanan bimbingan belajar agar dapat 

meningkatkan kemudahan  dalam kesiapan menghadapi ujian terhadap 

pendidikan pada umumnya. 

b. Untuk menunjang keberhasilan layanan bimbingan belajar diharapkan 

layanan lebih ditingkatkan melalui teknik lain yang lebih menarik, agar 

kesiapan menghadapi ujian bisa berhasil sesuai hasil yang dimilikinya. 

2. Diharapkan agar guru BK dapat memberikan layanan bimbingan belajar 

dengan lebih teratur dan sistematis untuk membantu siswa dalam 

meningkatnya hasil belajarnya 

3. Saran untuk Sekolah 

a. Memberikan fasilitas dan kesempatan kepada siswa dalam bimbingan 

belajar agar kesiapan siswa dalam menghadapi ujian lebih matang dari 

sebelumnya dan siswa mendapatkan nilai yang baik dari sebelumnya. 

4. Saran untuk Siswa 

a. Diharapkan kepada siswa agar lebih efektif dalam bimbingan belajar di 

sekolah agar siswa dalam menghadapi ujian mempunyai kesiapan yang 

lebih baik, sehingga hasil yang dicapai lebih baik.  

 

 


