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BAB V 

        PENUTUP 

5.1        Kesimpulan 

   Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan penelitian di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa peran guru BK dalam pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling dalam membentuk karakter peserta didik di SMP 

N 7 Pangkalpinang sudah dilaksanakan dengan baik dalam waktu kegiatan 

belajar mengajar mapun diluar kegiatan belajar mengajar. 

   Peran Guru BK dalam mebentuk karakter peserta didik di SMP N 7 

Pangkalpinang adalah sebagai fasilitator yang mempunyai peran, tugas dan 

tanggung jawab yang besar terutama adalah untuk memberikan fasilitas 

kepada peserta didk dalam pembentukan karakter atau kepribadian peserta 

didik, yang terkait dengan masalah yang sering timbul belakangan ini 

seperti peserta didk yang sering membolos, suka membuat masalah dan 

yang lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus, karena pemberian 

bimbingan dan konseling yang tepat akan mampu merubah karakter peserta 

didik dari yang belum baik akan menjadi baik dan yang sudah baik akan 

menjadi lebih baik, untuk itu kerjasama dari semua pihak yang 

berkepentingan di dalamnya sangat diperlukan. 

 Peran guru BK dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP 

N 7 Pangkalpinang adalah sebagai pelaksana inti tiga bentuk layanan dalam 

BK dengan berperan sebagai pendidik dan pengajar, 

pembimbing,penasehat, teladan, memberikan motivasi dan koreksi dalam 

membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik melalui berbagai 

layanan dan program yang disusun secara berkesinambungan dari pihak 

sekolah untuk memberikan kontribusi positif bagi peserta didik pada 

khususnya dan lingkungan masyarakat dan sekolah pada umumnya, 
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5.2 Saran 

 Tanpa mengurangi rasa hormat peneliti kepada pihak manapun, berikut 

akan  

dikemukakan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat yaitu : 

1. Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dan konseling dilaksanakan 

secara optimal  

sesuai dengan agenda - agenda yang sudah dibuat agar dapat dilaksanakan 

dan dapat membantu peserta didik untuk mampu mengarahkan perilakunya 

ke hal - hal positif sehingga mampu membentuk karakter dan kepribadian 

peserta didik yang baik. 

2. Perlu ditingkatkan kerja sama antara pihak sekolah dan guru BK dalam 

melaksanakan program BK dan fungsinya di SMP N 7 Pangkalpinang. 

3. Perlu ditingkatkan kerja sama antara guru BK dan peserta didik dalam 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling dalam membentuk karakter 

peserta didik SMP N 7 Pangkalpinang 

 


