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BAB VI  

      KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai 

layanan Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi Covid-19 dalam 

Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Kota Madiun, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1) Pada dasarnya kemampuan belajar siswa SMA N 3 Taruna Angkasa Madiun 

dinilai menggunakan 8 aspek; a) Kontrol diri, berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru BK dapat disimpulkan bahwa tingkat kontrol diri siswa SMAN 3 

Taruna Angkasa Jawa Timur masih rendah dibuktikan dengan masih adanya 

siswa yang masih menunda-nunda mengerjakan tugas dan bertingkah laku 

kurang baik sehingga guru BK dapat berperan dengan memberikan layanan 

bimbingan klasikal dengan konten  keterampilan  manajerial waktu; b) Percaya 

diri, berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK dapat disimpulkan bahwa 

rasa percaya diri siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur cenderung 

lemah dibuktikan dengan siswa yang pasif tehadap layanan maupun 

pembelajaran sehingga guru BK dapat berperan dengan memberikan layanan 

bimbingan klasikal dengan konten mempelajari keunikan diri dalam konteks 

kehidupan sosial; c) Memiliki ketekunan (ulet atau gigih), berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru BK dapat disimpilkan bahwa tingkat ketekunan atau 

kegigihan yang dimiliki siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur berbeda-

beda dibuktikan dengan adanya siswa yang tetap konsisten mengerjakan tugas-

tugas serta merespon guru dan ada siswa yang pasif sehingga guru BK dapat 
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berperan dengan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan konten 

mengenai kiat sukses belajar; d) Kemampuan mengatasi masalah, berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru BK dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

dalam mengatasi masalah masih rendah dibuktikan dengan masih adanya 

siswa yang mengeluh kepada guru sehingga guru BK dapat berperan dengan 

memberikan layanan bimbingan klasikal dengan konten problem solving dan 

kecerdasan emosi; e) Inisiatif, berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK 

dapat disimpulkan bahwa inisiatif siswa berbeda-beda dibuktikan dengan 

dibuktikan dengan adanya siswa yang memilih mengikuti bimbingan belajar di 

luar dan ada siswa yang memilih melakukan belajar kelompok secara virtual 

sehingga guru BK dapat berperan dengan memberikan layanan bimbingan 

klasikal dengan konten                                                                                

pembuatan mind map; f) Mempunyai gagasan baru, berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru BK dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

dalam memiliki gagasn baru masih rendah dibuktikan dengan masih adanya 

siswa yang pasif dan lebih bergantung pada guru yang menstimulus siswa agar 

memberikan gagasan atau ide-ide sehingga guru BK dapat berperan dengan 

memberikan layanan bimbingan klasikal dengan konten pembuatan 

pembelajaran audio visual; g) Tanggungjawab, berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru BK dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam rasa 

tanggungjawab dalam pembelajaran berbeda-beda dibuktikan dengan adanya 

siswa yang tetap mengikuti pembelajaran dengan kooperatif meskipun ada 

siswa yang lepas tanggungjawab dengan berbagai alas an sehingga guru BK 

dapat berperan dengan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan konten 



74 
 

membuat list kegiatan belajar sehari-hari; h) Kemampuan mengambil 

keputusan tanpa pengaruh orang lain, berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru BK dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam mengambil 

keputusan tanpa pengaruh orang lain masih rendah dibuktikan dengan masih 

adanya siswa yang masih banyak pertimbangan dalam menyelesaikan masalah 

atau sekedar mengambil keputusan sehingga guru BK dapat berperan dengan 

memberikan layanan bimbingan klasikal dengan konten efikasi diri. 

 

2) Layanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling SMAN 3 Taruna 

Angkasa Jawa Timur pada saat pandemi yaitu layanan bimbingan klasikal 

yang bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemiliharaan. Pelaksanaan 

layanan bimbingan klasikal di SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur 

menggunakan media berupa software aplikasi google classroom, zoom, 

whatsapp messager, dan website pribadi yang dapat diakses secara umum oleh 

guru BK dan siswa dalam proses layanan bimbingan klasikal. Konten layanan 

bimbingan klasikal yang diberikan guru BK dalam meningkatkan kemampuan 

belajar siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur meliputi 8 aspek yaitu 

kontrol diri, percaya diri, ketekunan (ulet atau gigih), memampuan mengatasi 

masalah, inisiatif, memiliki gagasan baru, tangugjawab, dan mengambil 

keputusan tanpa pengaruh orang lain. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran kepada 

berbagai pihak yaitu:  

1.  Bagi Siswa  

Perlu menumbuhkan hasrat keinginan dan semangat untuk dapat 

aktif dalam proses berjalannnya bimbingan belajar yang diberikan oleh 

guru bimbingan dan konseling sehingga akan meningkatkan pemahaman 

terutama pemahaman terkait prestasi belajar melalui layanan bimbingan 

konseling belajar yang mendominasi pada dirinya yang kemudian dapat 

dijadikan suatu kelebihan dalam memperoleh prestasi belajar yang optimal. 

2.  Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat lebih meng-

upgrate kembali layanan bimbingan dan konseling dan melaksanakan 

layanan yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait kemampuan 

belajar melalui layanan bimbingan konseling belajar di masa pandemic 

covid-19 ini.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

tentang prestasi belajar siswa dapat memberikan solusi dengan pemberian 

motivasi sebagai tindak lanjut dari upaya guru bimbingan konseling belajar 

dalam meningkatkan kemampuan belajar melalui layanan bimbingan 

konseling belajar terlebih pada pembelajaran daring karena pandemi covid-

19. 
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