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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang ada, penulis dapat 

menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling 

dalam mengembangkan kedisiplinan peserta didik pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Walisongo Pecangaan Jepara tahun pelajaran 

2020/2021, berdasarkan hasil observasi dan interview yang di analisa 

secara kualitatif dapat di interpretasikan bahwa perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan 

kedisiplinan peserta didik di sekolah menengah kejuruan (SMK) 

Walisongo Pecangaan Jepara Tahun Pelajaran 2020/2021, sudah 

terlaksana atau relevan dengan teori yang ada, dan perlu adanya 

penyempurnaan-penyempurnaan karena situasi dan kondisi menuntut guru 

BK sebagai pendidik untuk fleksible dan teliti dalam menganalisa setiap 

keadaan. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan 

kedisiplinan peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Walisongo Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2020/2021, adalah adanya 

sumber daya guru, lingkungan dan wali murid yang mendukung 

pelaksanaan kedisiplinan. Guru yang cekatan dan mudah untuk diarahkan. 

Lingkungan sekolah seperti tersediannya halaman dan ruang kelas yang 

nyaman serta kebersihan yang selalu terjaga. Faktor penghambat dari 
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pengembangan kedisiplinan peserta didik pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Walisongo Pecangaan Jepara adalah adanya peserta didik 

yang terkadang berperilaku tidak sesuai dengan pertatib sekolah, peserta 

didik yang tidak tertib ataupun tidak disiplin. Peserta didik yang belum 

konsisten dalam menjalankan nilai atau karakter yang sudah diajarkan, 

peserta didik yang susah untuk diatur. 

3. Hasil pengembangan kedisiplinan peserta didik melalui layanan 

bimbingan dan konseling pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Walisongo Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2020/2021, Pertama yaitu 

perubahan sikap, seperti siswa selalu berbicara sopan kepada orang tua 

(guru) dan dengan sesama teman, tidak berbicara jorok dan berseragam 

dengan rapi. Kedua yaitu, adanya perubahan tingkah laku siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Walisongo Pecangaan Jepara seperti saat 

hendak lewat di depan guru siswa lebih menundukkan badannya, tidak 

terlambat masuk sekolah, melaksanakan tugas dari guru dengan baik, piket 

sesuai jadwalnya, berangkat lebih awal saat ada jadwal piket, tidak 

membolos, membuang sampah pada tempatnya, dan melaksanakan semua 

pembiasaan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Walisongo 

Pecangaan Jepara. 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  temuan  penelitian  dan 

pembahasan, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi Kepala Sekolah, sebagai bahan informasi yang berguna untuk selalu 

meningkatkan  kompetensi  kepengawasan,  sehingga  fungsi  controlling 
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pada diri kepala sekolah mewadahi dan menjembatani berbagai hambatan 

dan kesulitan Guru BK sehingga mamacu penguatan karakter disiplin 

peserta didik.  

2. Bagi  guru  SMK,  sebagai  bahan  informasi  yang  berguna  untuk  terus 

berinovasi dalam rangka penguatan karakter disiplin peserta didik.  

3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar  melakukan  penelitian  lebih  spesifik  

lagi supaya  hasil  penelitianya  lebih  mendalam  berkaitan  dengan  

pengembangan kedisiplinan peserta didik. 

 


