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BAB V 

KESIMPILAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK YPSEI Palangka Raya 

untuk mengentaskan permasalahan disiplin siswa terhadap tata tertib sekolah. 

Yaitu disiplin waktu, disiplin etika belajar, dan disiplin berpaikaian di kelas XI 

1dan XI 2 menggunakan konseling kelompok pendekatan Behavioral dengan 

teknik Token Economy. Dapat disimpulkan bahwa siswa bernama DN, RN, IG, 

dan KV (nama inisial), menurut data yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara memiliki sikap disiplin yang rendah dan bahkan kurang menjadi lebih 

meningkat dengan adanya perubahan sikap yang menjadi lebih disiplin terutama 

pada disiplin waktu. Mereka menunjukan peningkatan yaitu datang ke sekolah 

lebih awal dan sudah jarang membolos. 

Penggunaan Token Economy dalam konseling kelompok, ternyata efektif 

dalam meningkatkan sikap disiplin siswa. Karena dari pemberian token akan ada 

reward yang mereka dapatkan jika memperoleh token dengan jumlah tertentu, 

dengan menunjukan sikap diingikan. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti 

mendapat sebuah keberhasilan yang tak terduga yaitu, siswa – siswa tersebut 

dapat mempertahankan sikap disiplin mereka walaupun tidak berubah secara 

keseluruhan.
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di sekolah SMK YPSEI Palangka 

Raya peneliti menyarankan. 

1. Untuk Siswa 

Bagi siswa diharapkan untuk lebih disiplin terutama disiplin tata 

tertib sekolah. Agar menjadi pribadi yang baik karena pribadi siswa yang 

baik berawal dari sikap disiplin yang baik pula. 

2. Untuk Guru BK 

 Bagi guru BK dapat memberikan masukan kepada peserta didik 

akan pentingnya layanan konseling kelompok sebagai suatu cara untuk 

meningkatkan sikap disiplin siswa yang kurang. Bukan hanya disiplin, 

akan tetapi bisa juga menjadi tempat bergai untuk siswa yang memiliki 

masalah. 

3. Untuk Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolah diharapkan dapat membantu memfasilitasi 

konselor di sekolah dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling. Sehingga dapat berjalan secara sesuai dengan yang diharapkan 

dan bisa mengawasi perkembangan siswa yang sedang mengalami 

masalah sehingga konselor dapat melaksanakan layanan secara merata dan 

optimal. 


