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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Layanan Bimbingan 

Konseling terhadap Tingkat Motivasi Belajar Peserta didik di SMP Islam 

Hidayatullah Semarang” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh layanan bimbingan konseling terhadap tigkat motivasi belajar 

peserta didik dilakukan sebanyak 4 pertemuan. Pertemuan dilakukan pada 

kelas VIII sebanyak 4 kelas. Keempat kelas ini mendapat perlakuan yang 

sama yaitu mendapat bimbingan konseling dari guru. Layanan bimbingan 

berupa konsultasi diantaranya motivasi belajar, memecahkan masalah dan 

memperbaiki siswa yang bermasalah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian analisis data diketahui bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan antara layanan bimbingan konseling dengan 

tingkat motivasi belajar. Hal ini didasarkan pada uji Regresi Linear 

Sederhana yaitu uji koefisien korelasi diperoleh �������= 8,585 dan ���	
� 

= 1,66 karena ������� ≥ ���	
�  berarti Ho ditolak. Sehingga terdapat 

adanya hubungan antara layanan bimbingan konseling dengan tingkat 

motivasi belajar sebesar 43,16% 

B. Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian dan kesimpulan yaang selanjutnya 

peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun 

saran-saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :  

1. Bagi para pendidik, khususnya bidang studi bimbingan konseling 

hendaknya  bisa memberikan motivasi kepada peserta didik agar selalu 

aktif dalam bimbingan konseling dan guru memberikan dorongan pada 

peserta didik agar rajin belajar. 

2. Berdasarkan hasil penelitian hubungan layanan bimbingan konseling 

terhadap tingkat motivasi belajar peserta didik adalah sebesar 43,16%, 
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untuk menambah motivasi belajar hendaknya dapat di motivasi oleh orang 

tua, bimbingan  belajar, dan para guru. 

C.    Penutup  

Peneliti sadar bahwa dalam proses terselesaikannya penelitian ini, 

masih banyak kesalahan dan kekeliruan dalam menyusunan skripsi ini, hal ini 

dikarenakan keterbatasan ilmu dan kekhilafan yagn dimiliki peneliti. Oleh 

karena itu saran dan kriktik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan oleh 

peneliti.  

Akhirnya peneliti berdoa semoga karya ini atau skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pada umumnya bagi kita semua. 

Amin    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


