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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang ada di bab IV maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Bimbingan dan Konseling 

yang ada di SMA Negeri 8 Semarang yaitu nilai pendidikan 

kepribadian yang meliputi nilai Matin al-Khuluq (Akhlak yang Kokoh) 

dan nilai Qadirun Ala al-Kasbi (Kemampuan Untuk Berusaha 

Sendiri/Mandiri).   

2. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 8 Semarang 

dalam perkembanganya sampai tahun 2010 ini dapat dikatakan ideal, 

tersistem dan berjalan sebagaiman yang ada dalam teori, serta 

mengalami perkembangan yang signifikan. Hanya saja, pada tahun 

ajaran 2009/2010 pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMA 

Negeri 8 Semarang dilaksanakan di ruang Bimbingan dan Konseling. 

Sehingga untuk memanfaatkan jasa layanan Bimbingan dan Konseling 

peserta didik harus datang ke ruang Bimbingan dan Konseling untuk 

mengutarakan segala sesesuatu yang terkait dengan pribadi, sosial, 

karir, maupun kependidikan. Karena tujuan adanya Bimbingan dan 

Konseling di SMA Negeri 8 Semarang adalah untuk mengentaskan 

segala permasalah yang dihadapi peserta didik dan mengembangkan 

segala potensi yang dimiliki peserta didik secara optimal yang 

menyangkut masalah pribadi, sosial, kependidikan dan karir. 

3. Implementasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Bimbingan 

dan Konseling di SMA Negeri 8 Semarang selama tahun ajaran 

2009/2010 sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan di praktekan 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Nilai Matin al-Khuluq yang di 

kembangkan yaitu kejujuran, amanah, kasih sayang dan kedisiplinan. 
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Sedangkan implementasi dari Qadirun Ala al-Kasbi yaitu dalam 

kegiatan koperasi sekolah, berjualan pulsa, dan berjualan di kelas.  

B. Saran-saran  

Demi peningkatan mutu SMA Negeri 8 Semarang dan kemajuan 

program Bimbingan dan Konseling yang ada di SMA Negeri 8 Semarang, 

khususnya nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Bimbingan dan 

Konseling sebagai realisasi dari tujuan penyusunan skripsi ini, maka 

peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Kepala SMA Negeri 8 Semarang hendaknya memberikan kebijakan 

terkait dengan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Sehingga 

pelaksanaan Bimbingan dan Konseling tidak hanya dilakukan di ruang 

Bimbingan dan konseling (BK), tetapi juga dilakukan dalam proses 

pembelajaran di kelas atau bimbingan yang dilakukan secara klasikal.  

2. Koordinator dan staf guru Bimbingan dan Konseling lebih 

meningkatkan pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada peserta 

didik, baik yang bermasalah maupun peserta didik yang potensial di 

SMA Negeri 8 Semarang.  

3. Hendaknya dibuatkan ruang khusus Konseling, agar peserta didik 

secara leluasa dapat mengungkapkan segala permasalahan yang 

dihadapinya dan demi menjaga kerahasiaan klien (peserta didik).  

4. Kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling, guru pelajaran, dan 

wali kelas, hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan lebih aktif dalam 

membina peserta didik agar menjadi manusia yang berkompeten, 

berakhlak mulia dan percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. 

5. Kepada seluruh pesertra didik di SMA Negeri 8 Semarang, hendaknya 

perilaku (akhlak) yang baik (sopan) baik terhadap teman lebih-lebih 

terhadap guru yang ada di SMA Negeri 8 Semarang lebih ditingkatkan 

lagi, selalu mengembangkan Matin al-Khuluq dan Qadirun Ala al-

Kasbi di lingkunagan  sekolah, keluarga, maupun di lingkuangan 

masyarakat. 
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C. Penutup 

Demikian skripsi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat, 

khususnya di kalangan sivitas akademika IAIN Walisongo Semarang. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif guna 

perbaikan skripsi ini Peneliti harapkan. Terima kasih. 

 

 


