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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab V dikemukakan simpulan-simpulan yang ditarik dari temuan 

penelitian. Atas dasar simpulan penelitian ini dikemukakan sejumlah saran yang 

bermanfaat khususnya untuk praktikan bimbingan kelompok dengan teknik self-

management. 

A. Simpulan  

1. Pada indikator 1 cara mengikuti pelajaran hasil angket kebisaan belajar ini 

jumlah total skor kesepuluh sampel yaitu 196 ( 54,4%) termasuk dalam kategori 

rendah, Kemudian setelah diberikan bimbingan kelompok dengan teknik self-

management meningkat menjadi 251(69,7%) kategori tinggi. Pada indikator 1 

cara mengikuti pelajaran (mau mencatat,membaca pokok-pokok, mempelajari 

materi pelajaran yang telah lalu, mengikuti pelajaran dengan baik) terjadi 

peningkatan sebesar 15,3%.  

2. Pada indikator 2 cara belajar mandiri jumlah total skor kesepuluh sampel yaitu 

100 (50%) termasuk kategori rendah. Kemudian setelah diberikan bimbingan 

kelompok dengan teknik self-management meningkat menjadi 129 (64,5%) 

masuk dalam kategori tinggi. Pada indikator  2 cara belajar mandiri (mau 

belajar sendiri tanpa disuruh,memiliki jadwal belajar dirumah,dan mempelajari 

kembali catatan hasil pelajaran sekolah) terjadi peningkatan sebesar 14,5%.  

3. Pada indikator 3 cara belajar kelompok jumlah total skor kesepuluh sampel 63 

(52,5%) masuk dalam kategori rendah, kemudian setelah diberikan bimbingan 
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4. kelompok dengan teknik self-management meningkat menjadi 77 (64%) 

termasuk dalam kategori tinggi. Pada indikator 3 cara belajar kelompok (dapat 

memilih teman kelompok yang cocok,serius dan mencatat hal penting selama 

belajar diskusi kelompok) terjadi peningkatan sebesar 11,5%.  

5. Pada indikator 4 cara mempelajari buku jumlah total skor kesepuluh sampel 66 

(55%) termasuk dalam ketegori rendah, setelah diberikan bimbingan kelompok 

dengan teknik self-management meningkat menjadi 80 (66,6%) termasuk dalam 

kategori tinggi. Pada indikator 4 cara mempelajari buku (siswa membaca secara 

tidak terburu-buru dan berusaha untuk menandai materi bacaan pada buku 

pelajaran yang dianggap tidak jelas) terjadi peningkatan sebesar 11,6%.  

6. Pada indikator 5 cara menghadapi ujian jumlah total skor kesepuluh sampel 113 

(55%) termasuk dalam ketegori rendah, setelah diberikan bimbingan kelompok 

dengan teknik self-management meningkat menjadi 148 (61,6%) termasuk 

dalam kategori tinggi. Pada indikator 5 cara menghadapi ujian (mempersiapkan 

diri lebih awal untuk menghadapi ujian,mengerjakan soal-soal ujian yang 

mudah terlebih dahulu,dan memeriksa jawaban ujian sebelum dikumpul) terjadi 

peningkatan sebesar 14,6%. 

7. Sedangkan untuk hasil prestasi belajar adapun untuk rata-rata legger prestasi 

belajar dari post test tersebut sebesar 76,46 dan masuk dalam kategori 

tuntas/lulus meningkat dari sebelumnya pada saat pre test sebesar 70,1 dengan 

kategori tidak tuntas/tidak lulus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan rata-

rata sebesar 5,72. 
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Dari hasil angket pretest dan posttes mengenai kebiasaan belajar dengan 

menggunakan bimbingan kelompok teknik self-management mengunakan analisis 

statistic uji t dua sampel berpasangan diperoleh hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(-9,6214) sedangkan  

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (-1,833) dimana  hal ini menunjukkan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (-9,6214) < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (-2,262) maka 

𝐻0 ditolak. Ini berarti menunjukkan ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan postest setelah 

diberikan bimbingan kelompok dengan teknik self-management. 

Dari hasil pretest dan posttes legger mengenai prestasi belajar dengan 

menggunakan bimbingan kelompok teknik self-management menggunakan analisis 

statistik uji t dua sampel berpasangan diperoleh hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(-10,713) sedangkan  

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (-2,262) dimana  hal ini menunjukkan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (-10,713) < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (-2,262) maka 

𝐻0 ditolak. Ini berarti menunjukkan ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan postest 

setelah diberikan bimbingan kelompok dengan teknik self-management. 

B. Implikasi 

Impilkasi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Layanan Bimbingan Kelompok dengan menggunakan Teknik self-management 

efektif untuk digunakan dalam penelitian ini. 

2. Kepada Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor sekolah (Teknik self-

management) dapat menjadi salah satu alternatif teknik untuk meningkatkan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar yang baik dan tinggi. 
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C. Saran  

Dengan berakhirnya kegiatan penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

mengajukan beberapa saran yang terkait dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Self-management dapat dijadikan sebagai salah satu strategi alternatif 

dalam meningkatkan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa untuk 

meningkatkan kualitas diri siswa. 

2. Bagi Guru 

Memberikan alternatif kepada guru dengan menggunakan metode Self-

management agar kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa menjadi 

meningkat dan baik. 

3. Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar dari 

rendah menjadi baik agar dapat mencapai keberhasilan dalam belajar yang 

diharapkan dan bisa lulus dengan predikat baik. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti lain 

khususnya mengenai kebiasaan belajar dan prestasi belajar dengan metode 

self-management, serta disarankan bagi peneliti lain untuk menyempurnakan 

penelitian ini.  
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