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BAB V 

PENUTUP 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang dikemukakan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan peneltian sebagai berikut: 

5.1.1 Gambaran pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMA 2 Bae Kudus menunjukkan 

bahwa layanan bimbingan kelompok pada dasarnya telah terencana dalam program 

bimbingan dan konseling, namun kenyataan dalam pelaksanaannya sering kali tidak sesuai 

dengan rencana karena dilaksanakan secara insidental, yaitu dilaksanakan hanya ketika 

dibutuhkan saja serta bersifat tradisional, yaitu hanya dengan diskusi tanpa 

mempertimbangkan teknik apa yang tepat dalam membantu siswa menyelesaikan 

permasalahan secara tepat pula.  

5.1.2 Gambaran kecerdasan emosi siswa kelas X SMA 2 Bae Kudus rata-rata berada pada 

kategori rendah. Para siswa belum mampu memahami emosi dirinya dengan baik dan 

belum bisa memotivasi dirinya pada hal-hal yang positif serta menjalin hubungan yang 

baik dengan orang-orang dilingkungan sekitarnya. 

5.1.3 Rumusan model bimbingan kelompok berbasis islami untuk meningkatkan kecerdasan 

emosi siswa merupakan suatu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada individu 

melalui suasana kelompok dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang 

memungkinkan setiap anggota untuk belajar berpartisipasi aktif dengan memanfaatkan 

pikiran  dan pengalaman anggota kelompok agar individu menyadari eksistensinya sebagai 

makhluk/hamba Allah, sehingga perilakunya tidak keluar dari aturan, ketentuan dan 
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petunjuk Allah untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya (pribadi yang 

khaffah) agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  

5.1.4 Model bimbingan kelompok berbasis islami efektif bagi peningkatkan kecerdasan emosi 

siswa kelas X SMA 2 Bae Kudus. Keefektifan model bimbingan kelompok tersebut dapat 

dilihat dari perbedaan yang sifnifikan antara skor perolehan kecerdasan emosi siswa 

kelompok eksperimen yang lebih tinggi dari pada skor perolehan kecerdasan emosi siswa 

kelompok kontrol. 

5.2 SARAN 

5.2.1 Bagi Pembimbing atau Konselor dan Sekolah 

Bagi pembimbing atau konselor dan sekolah atau  individu yang bergerak dan terlibat 

dalam penanganan siswa untuk memberikan pendampingan dan penanganan siswa dengan 

lebih cepat dan terarah serta dapat menggunakan model bimbingan kelompok berbasis 

islami untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa. Selain itu, kompetensi pemimpin 

kelompok seyogyanya adalah konselor beragama islam yang lulusan dari sarjana 

bimbingan dan konseling serta memahami mengenai pengembangan kecerdasan emosi.  

5.2.2 Bagi pengembangan model selanjutnya 

Model ini memiliki kelemahan salah satunya adalah anggota kelompok kurang bisa terbuka 

sepenuhnya, masih ada hal yang ditutup-tutupi. Kemungkinan dikarenakan pemimpin 

kelompoknya adalah orang luar yang belum akrab, bukan gurunya dan juga bukan teman 

sebayanya. Maka saran yang diberikan jika model ini akan dikembangkan lagi adalah 

pemimpin kelompoknya adalah dari guru BK yang beragama islam yang mereka sudah 

akrab dan teman sebayanya yang sudah terlatih dan berkompeten untuk memimpin 
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kelompok, harapannya anggota kelompok dapat lebih terbuka sepenuhnya sehingga model 

yang dikembangkan lebih efektif. 

5.2.3 Penelitian eksperimen berikutnya, tidak hanya memberikan perlakuan terhadap kelompok 

eksperimen saja malainkan terhadap kelompok kontrol, sehingga ada ketercapaian di dalam 

membandingkan keefektifan dari metode yang di uji dan menginggat subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas X, maka untuk mengetahui keefektifan model bimbingan kelompok 

dengan teknik simulasi tersebut terhadap subjek peneltian yang lebih luas, maka perlu 

dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan siswa-siswa kelas XI dan XII. 
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