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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab 

sebelumnya dan sesuai dengan rumusan dalam penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

konflik antar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Sumenep Tahun Pelajaran 2013-

2014 adalah dengan memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan siswa untuk 

memahami secara khusus tentang dirinya. layanan ini bersifat individual 

karena didasarkan atas perencanaan masing-masing individu persiswa. 

Materi layanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan 

aspek akademik meliputi melakukan pemilihan pendidikan lanjutan, 

memahami nilai belajar. Aspek karir  meliputi mengekslorasi peluang karir, 

memahami kebutuhan kebiasaan bekerja yang positip. Dan aspek sosial 

pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positip, dan pengembangan 

ketrampilan sosial dalam memecahkan masalah yang efektif. 

 
B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Saran bagi guru pembimbing  

a. Guru pembimbing supaya lebih memperhatikan masing-masing  

keadaan siswa jadi apabila ada siswa yang konflik dapat segera 

ditangani.  

b. Guru pembimbing supaya lebih cepat dalam menangani siswa yang 

konflik dan lebih memperhatikan keadaan siswa yang sering konflik. 
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c. Guru pembimbing supaya bekerja sama lebih baik dengan seluruh 

personil sekolah sehingga dapat mengetahui keadaan siswa dengan 

lebih baik.  

2. Saran kepada Pengelola Sekolah  

a. Sekolah supaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga siswa damai di sekolah dan tidak sering konflik. 

b. Guru supaya memperhatikan siswa dengan optimal sehingga apabila 

ada siswa yang konflik maupun melakukan pelanggaran yang lain 

dapat segera diketahui.  

c. Sekolah  supaya  lebih  menerapkan  tata  tertib  yang  lebih  ketat  

dan memberikan hukuman apabila ada siswa yang konflik.  

3. Saran kepada Orang Tua  

a. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan anak, baik dalam hal 

pergaulan dan lingkungan bermainnya, sehingga dapat diketahui 

segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak. 

b. Orang tua supaya menjaga komunikasi dan meluangkan waktu 

dengan anak,  sehingga  apabila  anak  memiliki  masalah  atau  ada  

permasalahan dalam keluarga dapat segera terselesaikan.  

4. Saran bagi Siswa  

a. Siswa  seharusnya  lebih  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  ia  

lakukan sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.  

b. Siswa seharusnya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan 

bukan lari dari masalah sehingga masalah yang dihadapi siswa tidak 

berlarut-larut. 


