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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan

sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Program layanan bimbingan belajar di SMPN 2 Sumenep cukup

memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan peserta didik.

Hal ini terbukti dengan adanya hasil analisis data dan pengujian hipotesis

yang telah dilakukan oleh peneliti.

2. Berdasarkan hasil analisis data yang ditunjukkan dari hasil statistik

korelasi product moment dengan menggunakan SPSS 16 sehingga

diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar sebesar 0,733 dengan sig =

0,001< 0,05) antara layanan bimbingan belajar terhadap perkembangan

peserta didik. Dengan hasil r tabel = 0,301 dan r xy (r hit) = 0,733.

Dikatakan signifikan apabila r xy = 0,733 > r tabel = 0,301. Apabila hasil

tersebut di interpretasikan secara kasar atau sederhana dengan

mencocokkan hasil perhitungan dengan angka indeks korelasi “r” product

moment, ternyata besarnya rxy (0,733) yang besarnya berkisar antara

0,600 – 0,800 berarti antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi

yang cukup. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh bimbingan

belajar terhadap perkembangan peserta didik siswa kelas IX di SMPN 2

Sumenep tahun 2013 – 2014.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan

beberapa hal yang mungkit dapat dijadikansebagai bahan masukandan

sebagai bahan pertimbangan. Adapaun beberapa hal yang ingin penulis

sampaikan sebagai berikut:

1. Pihak sekolah

Pihak sekolah hendaknya memperhatikan adanya kegiatan

bimbingan belajar, karena kegiatan bimbingan belajar mempunyai

pengruh yang positif untuk menumbuhkan perkembangan siswa

sehingga siswa dapat mencapai prestasi yang optimal

2. Guru atau konselor

Guru hendaknya merealisasikan, memperbaiki dan mengevaluasi

program–program yang belum terlaksana sehingga tujuan akan

terwujud.

3. Siswa

Untuk siswa hendaknya di tekankan pentingnya belajar untuk

meningkatkan kemampuan berfikir, bahasa, perubahan emosi, dan

sikap. Hal tersebut yang merupakan salah satu proses perkembangan

perubahan yang menunjukan ke arah yang lebih baik dan mandiri.
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