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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas mengenai 

strategi guru bimbingan dan konseling dalam menangani masalah 

degradasi moral siswa di SMP Syaichona Cholil  balikpapan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa:  

1. Gambaran degradasi moral siswa di SMP Syaichona Cholil 

Balikpapan, siswa yang mengejek teman terdapat 4 orang yaitu RK, 

RD, TK, dan SY yang mana hal ini masuk dalam  katogori kenakalan 

ringan berupa mengejek sesama teman. Siswa melakukan hal tersebut 

dikarenakan hanya candaan yang pada akhirnya menjadi candaan yang 

berlebihan..  Selanjutnya, siswa berbicara kurang pantas terhadap guru 

terdapat 3 orang yaitu RY, BG, dan RF, hal ini masuk dalam kategori 

peggunaan kata-kata buruk. Siswa yang melakukan hal tersebut 

dikarenakan tidak bisa mengontrol emosi yang ada pada siswa.  Dan 

yang terakhir terdapat 3 orang siswa yaitu MS, RN, dan DM yang 

kurang disiplin. Berdasarkan hal tersebut, ketiga siswa tersebut masuk 

dalam kategori siswa yang melawan status. Siswa terbut kurang 

disiplin dikarenakan kurangnya dalam memengement waktu yang 

sudah ada di dalam lingkungkan sehari-harinya. 



91 

 

 

2.  Strategi guru bimbinngan dan konseling dalam menangani masalah 

degradasi moral di SMP Syaichona Cholil Balikpapan cukup efektif 

untuk mengatasi degradasi moral di SMP Syaichona Cholil 

Balikpapan yaitu dengan menggunakan konseling individual dengan 

layanan rensponsif dengan menggunakan metode pengubahan tingkah 

laku model dan kontrak perilaku. 

3. Faktor yang mempengaruhi strategi guru bimbingan dan konseling 

dalam menangani masalah degradasi moral di SMP Syaichona Cholil 

Blikpapan yaitu standarisasi guru BK yang sesuai dengan aturan 

proses layanan bimbingan dan konseling yang berlaku, pengembangan 

profesi guru BK yang sesuai dengan wawasan dan ketarampilan yang 

dimiliki guru BK, orangtua menjadi faktor penting sebagai 

keberhasilan proses layanan bimbingan dan konseling , dan waktu 

menjadi salah satu hal yang perlu disesuaikan dalam proses layanan 

bimbingan dan konseling. Karena dengan adanya waktu yang efesien 

maka,tingkat keberhasilan proses layanan bimbingan dan konseling 

akan terlihat. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang teliti terhadap strategi guru 

bimbingan dan konseling dalam menangani masalah degrdasi moral siswa 
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di SMP Syaichona Cholil Balikpapan. Maka, peneliti memberikan saran 

seperti berikut: 

1. Kepala sekolah dan guru BK diharapkan mampu berkoordinasi lebih 

lagi agar bisa mempercepat proses ruang BK yang lebih privasi dalam 

menangani masalah degradasi moral siswa yang ada di SMP 

Syaichona Cholil. 

2. Guru BK diharapkan dapat memberikan sosialisasi lagi terhadap siswa 

khususnya kelas VII yang baru masuk akan pentingnya bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun refrensi yang terkait mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan, pengumpulan, dan seggala sesuatunya sehingga 

penelitian dapat dilaksanakanya dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 


