
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam 

memilih lanjutan studi siswa kelas VIII-E SMP Negeri 45 Martubung Tahun 

Ajaran 2014/2015 meningkat dengan diterapkannya tes penelusuran minat yang 

dilakukan peneliti. Dapat dilihat dari hasil tes penelusaran minat dalam memilih 

lanjutan studi terus mengalami peningkatan disetiap siklusnya yakni, sebelum 

tindakan hanya 49,7 dengan katagori cukup selanjutanya pada siklus I mengalami 

peningkatan yaitu tes pemahaman diri didapat skor siswa secara keseluruhan yaitu 

2024 dengan rata-rata 57,83 dengan kategori cukup paham. Pada tes nilai 

kehidupan skor keseluruhan yang diperoleh adalah 1197 dengan skor rata-rata 

34.20 dengan kategori baik. Dan pada tes lingkungan pekerjaan nilai yang 

diperoleh secara keseluruhan adalah 984 denga skor rata-rata 28,11 dengan 

kategori baik. Sedangkan pada tes lingkungan pendidikan diperoleh nilai 1330 

dengan skor rata-rata 38,00 dengan kategori cukup paham. Akan tetapi secara 

keseluruhan belum mencapai kategori baik atau paham, maka penelitian 

dilanjutkan pada siklus II dan pada tahap ini nilai yang diperoleh sudah mencapai 

kategori baik yaitu tes pada pemahaman diri dengan jumlah 2930 dengan skor 

rata-rata 83,7 dengan katagori baik, tes nilai kehidupan dengan jumlah 1185 

dengan skor rata-rata 34,85 dengan katagori paham. Dan pada tes lingkungan 

pendidikan memperoleh jumlah 1137 dengan skor rata-rata 33,41 dengan katagori 

baik. Sedangkan tes lingkungan pekerjaan memperoleh jumlah 1879 dengan skor 

rata-rata 53,6 dengan katagori baik. 



Hal tersebut sejalan dengan kemampuan siswa memilih lanjutan studi yang 

mengalami peningkatan baik sebelum maupun sesudah pemberian layanan yakni 

sebelum pemberian layanan hanya memperoleh rata-rata 46,20  yang hanya 

mencapai katagori cukup meningkat setelah diberikannya layanan menjadi 87,10 

dan sudah mencapai kategori amat baik. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 

tes penelusuran minat dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memilih 

lanjutan studi siswa kelas VIII-E SMP Negeri 45 Martubung Tahun Ajaran 

2014/2015.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini 

disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Guru BK agar mempertimbangkan dan lebih mengembangkan program 

penerapan atau pengaplikasian tes penelusuran minat guna meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memilih lanjutan studi. 

2. Diharapkan siswa dapat menjadikan pedoman hasil tes penelusuran minat 

dalam memilih lanjutan studinya. 

3. Mengingat bahwa penerapan penggunaan tes penelusuran minat yang 

dilaksanakan melalui pemberian instrumen dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memilih lanjutan studi, maka selayaknya 

kegiatan ini tetap dilaksanakan 

 



4. Diharapkan sekolah memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling 

termasuk kegiatan pendukungnya di sekolah, serta mendukung dan 

menfasilitasi kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah agar tujuan 

yang diharapkan lebih maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


