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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Secara umum pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTs Boja sudah 

baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan standarisasi, akan tetapi 

yang terpenting dalam pengembangan layanan berjalan kearah yang lebih 

baik. Upaya dalam memperbaiki pelayanan BK sudah dilakukan oleh 

pihak madrasah namun barbagai kendala dalam pelaksanaan BK 

merupakan faktor utama yang menjadikan ilmu BK belum sepenuhnya 

dikuasai oleh peserta didik. Jumlah guru BK yang sedikit, jam tatap muka 

dikelas yang tidak ada, antusias peserta didik yang sedikit sekali terhadap 

BK serta sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan kendala 

yang harus dihindari dalam pelaksanaan Bimbingan dan konseling. 

2. Peranan guru BK di MTs Boja sudah sangat baik. Peranan guru BK 

membimbing peserta didiknya dalam praktik kehidupan sehari-hari akan 

menuntun pembentukan karakter seserta didik yang berada pada masa 

pubertas. Peran guru BK sebagai pembimbing, sebagai contoh maupun 

sebagai penasehat tidak hanya ketika peserta didik belajar di sekolah, 

tetapi juga ketika di luar sekolah. Peserta didik yang berada di lingkungan 

kurang baik membutuhkan bimbingan, arahan yang benar, agar tidak 

terpengaruh dengan pergaulan bebas. 

B. Saran 

Sesuai dengan judul peneliti yaitu Peranan Bimbingan dan Konseling 

dalam membentuk Akhlak terpuji peserta didik maka peneliti memberikan 

saran. 

1. Kepada Madrasah, sebagai lembaga bernuansa islami agar selalu 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik, khususnya dalam kajian 

agama islam. 
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2. Kepada guru BK, untuk senantiasa memberikan masukan dan motivasi 

terhadap peserta didik agar mereka mememahami hakekat peranan bimbingan 

dan konseling khususnya dalam kaitannya dengan akhlak peserta didik. 

3. Kepada orang tua, agar senantiasa mengajari dan memberi contoh yang 

baik kepada anak didiknya, agar kelak menjadi anak yang sholeh/ sholekah 

serta berbakti kepada orang tua dan guru-gurunya. 

4. Kepada peserta didik, agar dapat memahami dan melaksanakan 

pembelajaran BK dengan baik serta menjadikan akhlak terpuji sebagai 

patokan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

C. Kata penutup 

Rasa syukur penulis panjatkan pada Allah  Yang Maha Sempurna. 

Dengan pertolongan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

sadar sepenuhnya skipsi ini masih jauh dari sempurna, bahkan masih banyak 

kesalahan dan kekurangan di dalamnya untuk itu saran dan ktirik konstruktif 

sangat diharapkan. Akhirnya dengan hanya mengharap ridha-Nya semoga ini 

dapat bermanfaat terutama bagi penulis, Amin. 

 

 

 

   

 

 

 


