
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan 

PenerapanBimbingan Kelompok terhadap Kebiasaan Merokok oleh Siswa 

kela X-8 MAN Sumenep tahun 2013/2014, dapat disimpulkan 

sebagaiberikut: 

1. Diketahui Dari hasil data di atas diketahui klasifikasi siswa yang 

mendapatkan manfaat dalam bimbingan kelompok siswa MAN 

Sumenep Kelas X-8 siswa yang mendapatkan manfaat dalam terhadap 

Bimbingan kelompok rendah tidak ada atau 0 (0%), siswa yang 

mendapatkan manfaat dalam terhadap Bimbingan kelompok sedang 

sebanyak 31 orang (51,7 %) dan siswa yang mendapatkan manfaat 

dalam terhadap Bimbingan Kelompok tinggi sebanyak 29 orang (48,3 

%). 

2. Dari hasil data di atas diketahui klasifikasi dampak negative dari 

kebiasaan merokok siswa MAN Sumenep Kelas X-8 siswa yang 

memiliki pemahaman tentang dampak negative merokok rendah tidak 

ada atau 0 (0%), siswa yang memiliki pemahaman tentang dampak 

negative merokok sedang sebanyak 23 orang (38,3%) dan siswa yang 

memiliki pemahaman tentang dampak negative merokok tinggi 

sebanyak 27 orang (61,7%). 

3. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka ditemukan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,891 lebih besar dari nilai r tabel sebesar 



0,266 maka H1 diterima, demikian juga dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 juga diterima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

minat belajar dengan prestasi belajar matematika. Hasil penelitian ini 

menerima H1 dan menolak H0. 

 
B. Implikasi 

   Dari beberapa jabaran diatas maka dapat kita tarik sebuah 

kesimpulan bahwa penerapa bimbinan kelompok untuk mengurangi dan 

meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya mengkonsulsi rokok 

siswa MAN Sumenep dapat dikatakan berhasil.  

 
C. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapatkan pada 

hasilkesimpulan, peneliti  menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga STKIP PGRI Sumenep 

Sebagai bahan literatur untuk peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi dalam usaha sekolahuntuk meningkatkan 

kerja sama sekolah dengan orang tua siswa guna menciptakan 

suasana yang dapat mendukung minat belajar. 

3. Bagi Konselor 

Diharapkan lebih meningkatkan perannya dalammengurangi kebiasaan 

merokok siswaMAN Sumenep, salah satunya dengan menggunakan 

bimbingan kelompok. 

4. Bagi Orang Tua 



Diharapkan untuk lebih meningkatkan perhatian danbimbingan 

terhadap anak-anaknya, agar dapat membantu anak lebih menigkatkan 

prestasi belajarnya. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan informasi dan pustaka dalam melakukan 

penelitianHubungan Penerapan Bimbingan Kelompmok terhadap 

Kebiasaan Merokok oleh Siswayang jarang dilakukan sehingga bagi 

para peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan. 


