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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan skripsi ini dan juga sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang ada, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan layanan informasi di SMK PGRI 6 Surabaya pada 

dasarnya sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dan sesuai 

dengan program sekolah maupun guru bimbingan konseling namun 

siswa banyak yang belum yang mengerti dan paham atas layanan 

informasi.  Sehingga dengan ketidakpahaman siswa, siswa banyak 

ketinggalan informasi yang telah diberikan. Dengan hal tersebut, 

guru bimbingan konseling bersama dengan pihak sekolah bekerja 

sama untuk meningkatkan program yang menarik untuk siswa 

seperti adanya web khusus seputar siswa, pelatihan khusus dan lain 

sebagainya. 

2. Cara memantapkan peminatan jurusan di SMK PGRI 6 Surabaya 

dilakukan dengan berbagai macam diantaranya 1)  menyebarkan data 

seperti data pribadi, who am i, siapa temanmu; 2) memberikan 

motivasi dan gambaran mengenai sekolah disini 3) pendalaman 

materi mengenai jurusan; 4) kunjungan ke dunia usaha/dunia industri 

sekaligus berwisata; 5) memberikan layanan khusus (konseling 

individu). 
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3. Peran layanan informasi dalam mematapkan peminatan jurusan di 

SMK PGRI 6 Surabaya dalam hal peranan sudah dilakukan dengan 

baik, tetapi tindak lanjut tidak dilakukan secara maksimal sehingga 

masih belum afektif. Dalam menyesuaikan dan memantapkan 

jurusan tertentu siswa haruslah tahu informasi yang jelas mengenai 

jurusan yang telah dipilihnya, namun informasi yang ada di SMK 

PGRI 6 Surabaya belum memungkinkan siswa untuk dapat 

mengenali potensi diri yang menyangkut bakat, bakat, minat, 

kepribadian, ketertiban diri, kesenangan, serta kondisi, sosial 

ekonomi dengan tuntutan yang dibutuhkan untuk jurusan studi, jenis 

sekolah dan karier. 

 

B. Saran 

1. Bagi kepala sekolah, hendaknya lebih dapat meningkatkan teknik, 

metode dan pengawasan dalam menyampaikan informasi yang 

diberikan pihak sekolah kepada para siswa agar SMK PGRI 6 

Surabaya dapat maju dan berkembang pesat di masa mendatang. 

2. Bagi guru bimbingan konseling hendaknya dapat megembangkan 

dan memperkenalkan semua layanan khususnya layanan informasi 

dalam memantapkan peminatan jurusan di SMK PGRI 6 Surabaya. 

Bila perlu tanamkan rasa kesadaran diri dan kemandirian dikalangan 

peserta didik agar mereka menjadi orang yang kuat akan 
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pendiriannya, dan mampu menjadi contoh bagi orang-orang 

sekitarnya. 

3. Bagi siswa hendaknya siswa mau memperbaiki diri, membuka diri, 

dan berusaha untuk mengikuti semua layanan yang diberikan oleh 

pihak guru bimbingan konseling sehingga meningkatkan prestasi 

belajarnya baik di sekolah maupun di tengah masyarakat dan 

berprilaku sesuai dengan norma yang ada.  

4. Bagi mahasiswa, untuk selalu meningkatkan tingkat keilmuaannya 

khususnya ketika informasi yang sudah diberikan oleh pihak 

universitas dalam pemberian informasi akademik, hal itu diharapkan 

agar mahasiswa dapat mengarahkan diri dan orang lain sehingga 

terwujud kehidupan yang terarah dan teratur. 

 

 

 

 

 

 

 




