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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Pelaihari tahun pelajaran 

2017/2018. Penelitian ini dilakukan karena secara realita banyak sekali siswa 

yang sangat membutuhkan Bimbingan dan Konseling. Karena Bimbingan dan 

Konseling juga merupakan salah satu faktor penujang, tercapainya cita-cita 

Pendidikan Nasional, maka pelaksanaanya harus lebih ditingkatkan. Subjek 

penelitian adalah siswa siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Pelaihari tahun pelajaran 

2017/2018 yang berjumlah 30 siswa. Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan Penelitian,dan tahap penyusunan karya 

tulis ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan dan penyuluhan 

dapat meningkatkan prestasi pembelajaran bimbingan sosial tata krama dalam 

kehidupan bermasyarakat pada siswa kelas 8 semester II SMP Negeri 7 Pelaihari. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa yang telah mendapat bimbingan 

dan konseling maka nilai untuk pembelajaran bidang bimbingan sosial akan lebih 

baik. 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar, Bimbingan Konseling, Tata Krama. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu tujuan nasional yang tersurat dalam Pembukaan UUD 

Republik Indonesia tahun 1945 ialah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 

Bab IV secara tersurat telah mencantumkan tujuan pendidikan nasional 

sebagai berikut :  

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, yaitu mauusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, 

cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, 

bertanggungjawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. pendidikan 

nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta 
tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan Pribadi 

serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para 

pahlawan, serta berorientasi pada masa depan.  Iklim belajar dan mengajar 

yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar dikalangan 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                  Volume V, Nomor 1, Januari 2019 
 

Yayuk Triwahyuningsih  88 
 

masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan kreatif, inovatif dan 

berkeinginan untuk maju. (GBHN 1993:85) 

Berkaitan dengan tujuan tersebut diatas maka masalah pendidikan harus 

mendapatkan perhatian yang lebih besar, memerlukan keterlibatan dan 

kerjasama beberapa pihak serta unsur yang ada didalamnya. 

Oleh karena itu "Tanggung jawab pendidikan ada pada lembaga--

lembaga yang meliputi; lembaga keluarga, lembaga sekolah, lembaga 

masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pemerintah: (Drs. M. Noor 

Syaln, 198(1: 19). 

Selain itu keberhasilan pendidikan juga ditentukan pula oleh beberapa 

faktor diantaranya: kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas 

dana, tenaga pendidik, metode dan partisipasi masyarakat. 

Secara realita banyak sekali siswa yang sangat membutuhkan Bimbingan dan 

Konseling. Di sini sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan tidak bisa terlepas 

dari situasi kehidupan masyarakat, tentu saja sekolah harus membantu para siswa 

yang nota bene adalah sebagai calon anggota masyarakat. Sekolah harus dapat 

membantu agar siswa-siswanya mampu memecahkan berbagai masalah yang 

dihadapi. Permasalahan tersebut kadang juga timbul akibat dari berubahnya pola 

hidup di masyarakat. Dalam situasi dan kondisi inilah Bimbingan dan Konseling di 

sekolah akan terasa sangat diperlukan. 

Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar, mendorong pertumbuhan dan perkembangan sikap 

Pribadi, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa dalam mempersiapkan 

diri untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Karena Bimbingan 

dan Konseling juga merupakan salah satu faktor penujang, tercapainya cita-cita 

Pendidikan Nasional, maka pelaksanaanya harus lebih ditingkatkan. 

Berpijak dari sinilah penulis ingin meneliti, apakah benar masalah 

Bimbingan dan Konseling di sekolah telah dilaksanakan dengan baik, sehingga 

kemungkinan besar problem yang dialami siswa dapat teratasi dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis 

memilih judul “Meningkatkan Prestasi Belajar Bidang Bimbingan Sosial Materi 

Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat Siswa Kelas 8 Semester II SMP 

Negeri 7 Pelaihari dengan Bimbingan dan Konseling” 

 

Rumusan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, serta dapat memberi arah dan tujuan 

yang jelas maka penulis merumuskan masalah dalam garis besar sebagai berikut : 

1. Bagaimana partisipasi siswa dalam mengikuti bimbingan dan konseling di SMP 

Negeri 7 Pelaihari ? 

2. Bagaimanakah prestasi belajar siswa pada pembelajaran Bimbingan Sosial 

materi Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat ? 

3. Apakah Bimbingan dan Konseling dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
dalam pembelajaran Bimbingan Sosial materi Tata Krama dalam Kehidupan 

Bermasyarakat Siswa Kelas 8 semester II SMP Negeri 7 Pelaihari ? 
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Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui partisipasi siswa dalam mengikuti Bimbingan dan  

Konseling di Kelas 8 semester II di SMP Negeri 7 Pelaihari    

2. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam pada pembelajaran Bimbingan 

Sosial materi Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat pada Siswa Kelas 8  

semester II di SMP Negeri 7 Pelaihari 

3. Untuk mengetahui hubungan Bimbingan dan Konseling dengan peningkatan 

prestasi belajar siswa dalam pada pembelajaran Bimbingan Sosial materi Tata 

Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat pada Siswa Kelas 8 semester II SMP 

Negeri 7  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Bimbingan 

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh orang yang memiliki 

pengetahuan tentang bimbingan kepada individu yang membutuhkan bantuan 

untuk mengatasi persoalan atau kesulitan hidup yang dihadapi, agar individu 

atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kabahagiaan dalam hidupnya.  

Pengertian Bimbingan sebenarnya telah banyak dikemukakan oleh para 

ahli berupa definisi-definisi dengan bermacam-macam variasi menurut sudut 

pandang dari para ahli itu sendiri. Agar lebih jelas pengertian tentang 

bimbingan, maka penulis kemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai hal 

tersebut. 

a. Bimo Walgito(l976:2) 

“Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

menghindari atau mengatsi kesulitan-kesulitan didalam hidupnya, agar 

individu atau sekumpulan individu itu mencapai kesejahteraan hidupnya”. 

b. Miller (dalam 1 Djumhur, 1975: 26) 

“Bimbingan adalah proses banttaan terhadap individu untuk mencapai 

pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan 

penyesuaian ciri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami mengenai pengertian 

bimbingan yaitu : 

1. Bimbingan adalah merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan 

diberikan secara sistematis, sengaja, terencana dan terarah kepada satu 

tujuan. Jadi setiap kegiatan bimbingan merupakan kegiatan yang 

berkelanjutan dan senantiasa diikuti secara terus-menerus sampai sejauh 

mana individu itu dapat menyesuaikan diri. 

2. Bimbingan adalah proses membantu individu. Dalam hal ini 

mengangandung pengertian bahwa bimbingan tersebut tidak ada unsur 

paksaan terhadap individu untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan 

oleh pembimbing, melainkan membantu atau menolong, mengarahkan 
individu ke arah suatu tujuan yang sesuai dengan potensinya secara 

maksimum. Disini tugas pembimbing hanyalah sekedar membantu 

memecahkan masalah. 
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3. Bantuan diberikan kepada individu yang memerlukan, untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi, baik untuk anak-anak maupun untuk 

orang dewasa. 

4. Bimbingan bertujuan agar individu dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya sesuai dengan potensinya. 

 

Pengertian Konseling 

Istilah konseling sering dipakai dan ditulis secara berdampingan dengan 

bimbingan, karena dalam prakteknya saling berkaitan, saling memenuhi, saling 

mengisi, bahkan ada yang berpendapat, bahwa arti dari bimbingan adalah 

konseling. Dikatakan pula bahwa pada hakikatnya konseling merupakan salah satu 

pelayanan bimbingan. Keduanya mungkin hanya beda dalam tingkatannya saja. 

Konseling tidak dapat dipisahkan dari bimbingan. bimbingan tanpa konseling 

sama dengan pendidikan tanpa pengajaran, atau perawalan tanpa pengobatan. Agar 

lebih jelas pengertian tentang konseling, akan penulis sajikan pendapat dari 

beberapa orang ahli. 

a. Bimo Walgito (1976:5) mengatakan: 

"Konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara 

yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai 

kesejahteraan hidupnya". 

b. Siti Rahayu Haditono (1977:3) mengatakan bahwa:  

"Konseling adalah proses menolong orang agar supaya dapat 

mengatasi persoalan-persoalan dan menambah penyesuaian dirinya melalui 

wawancara, serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, 

misalnya membuat orang yang ditolongnya tadi dapat merasa bebas dan 

senang". 

Berdasarkan pendapat-pendapat seperti diatas, Konseling / penyuluhan 

mencakup pokok pengertian sebagai berikut: (1) Hubungan profesional antara 

seorang Kounseler, dengan klien, (2) Hubungan bersifat individual, (3) Cenderung 

menyangkut masalah individual (pribadi), (4) Merupakan inti dari kegiatan 

bimbingan, (5) Ditujukan pada orang normal yang menjalani tekanan-tekanan 

situasional dalam kehidupan sehari-hari, (6) Dapat meningkatkan pemahaman dan 

kecakapan untuk menemukan masalahnya. 

 

Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Berdasarkan uraian dari Bimbingan dan Konseling di atas, maka yang 

dimaksud dengan Bimbingan dan Konseling di Sekolah ialah proses pemberian 

bantuan khusus yang diberikan kepada para siswa utamanya di SMP dengan 

memperhatikan kemungkinan dan kenyataan adanya masalah yang dihadapi oleh 

siswa. Dengan harapan mereka dapat mencapai perkembangan secara optimal 

sesuai dengan kemampuannya, agar dapat memahami dirinya, mengarahkan 
dirinya, bertindak serta bersikap sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat. Dengan demikian Bimbingan dan Konseling di SMP ini 

berdasar dan terarah pada pencapaian tujuan pendidikan di SMP itu sendiri. 
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Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Tujuan Bimbingan dan Konseling di sekolah adalah mencapai suatu tingkat 

optimal bagi siswa sesuai dengan kemampuannya untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya.  

 

Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan di muka, maka bimbingan 

mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan terutama dalam 

proses belajar mengajar. Bimbingan, tidak hanya berfungsi sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar, tetapi merupakan proses pengirim yang berkaitan 

dengan seluruh proses pendidikan dan proses belajar mengajar.  

 

Kegiatan Bimbingan dan Konseling di sekolah 

Pelaksanaan bimbingan di sekolah dalam program bimbingan ialah 

sejumlah kegiatan yang terencana dan terorganisir dalam periode tertentu, yang 

mencakup sejumlah jenis pelayanan bimbingan. Pada dasarnya kegiatan 

bimbingan di sekolah berpusat pada pencegahan dan penanggulangan kesulitan 

siswa dalam situasi proses belajar mengajar di sekolah.  

Untuk terlaksananya tujuan dan fungsi bimbingan, maka program 

bimbingan di SMP menuntut kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : (a) 

Pemahaman diri siswa, dan (b) Pemberian bantuan kepada siswa. 

 

Pengertian Prestasi Belajar 

Yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai (Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta;108). Yang penulis maksud 

prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai yang telah dicapai siswa dalam 

pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial pada Materi Tata Krama dalam Kehidupan 

Bermasyarakat pada Siswa Kelas 8 semester II SMP Negeri 7 Pelaihari, tahun 

pelajaran 2017/2018. 

1. Aspek-Aspek Belajar 

Aspek belajar atau pokok-pokok penting dalam belajar antara lain: 

(a) Tujuan (Goal), (b) Kesiapan (Riadiness), (c) Situasi (Situation), (d) 

Reaksi (Respons), (e) Tafsiran (Interpretation), (f) Akibat (Concequance), 

(g) Reaksi terhadap kegagalan. 

2. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
Yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, 

sehingga dalam diri siswa mengalami kesulitan dalam belajar antara lain : 

a. Faktor intern 

Faktor dari dalam diri siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar, faktor 

tersebut antara lain : (1) Kesehatan siswa, (2) Perhatian siswa, (3) Hobi 

siswa, (4) Minat siswa/kemauan (5) Emosi siswa, (6) Tingkat 

kecerdasan/kemampuan, (7) Penyesuaian diri, (8) Cara belajar dan 
menggunakan waktu senggang. 

b. Faktor ekstern 

Selain faktor dari dalam diri siswa ada juga faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor-faktor dari luar diri siswa, 
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diantaranya ialah Faktor orang tua;  (a) Hubungan siswa dengan orang tua, (b) 

Bimbingan orang tua terhadap anak, (c) Faktor sekolah. 

 

Metodologi dan Sasaran Penyajian Bimbingan dan Konseling 

Dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar selalu diharapkan pada 

masalah metode tidak tepat, maka ada kecenderungan materi yang disampaikan 

sulit diterima oleh siswa. 

Pembelajaran Bimbingan dan Konseling yang inti pelajarannya merupakan 

pengembangan nilai-nilai sikap dan tingkah laku maka melalui kegiatan belajar 

mengajar dengan Bimbingan dan Konseling dapat dijadikan salah satu sarana 

unluk membina dan mengembangkan sikap mental dengan menggunakan 

multimedia yang bervariasi agar terbina kesadaran pemilikan nilai yang baik pada 

diri anak didik . 

Dengan demikian metode yang digunakan dalam rangka menyajikan materi 

harus dapat menjamin seluruh aspek baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Adapun metode-metode yang dapat dipakai untuk menyajikan materi 

Pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial antara lain : (a) Metode Ceramah, (b) 

Metode Tanya Jawab, (c) Metode Diskusi, (d) Metode Pemberian Tugas 

 

Evaluasi dan Prestasi Belajar Bimbingan dan Konseling 

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh 

meliputi segi pengetahuan (kognitif), segi sikap (efektif) dan segi perbuatan 

(psikomotor). Sedangkan menurut Drs. Nasrun I Harahap dkk (1997, 19), yang 

dimaksud penilaian pendidikan adalah : “Penilaian pendidikan adalah penilaian 

tentang perkembangan dan kemajuan murid yang berkenan dengan penguasaan 

bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat di 

dalam kurikulum”. 

Sesuai dengan pendapat tersebut diatas, evaluasi pengajaran Bimbingan dan 

Konseling harus dapat mencakup seluruh aspek sehingga dapat diketahui 

kemampuan siswa sesuai dengan pengetahuannya, pencerminan sikapnya dan 

tingkah lakunya tidak menyimpang dari ajaran moral dan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat.  

Dengan evaluasi yang tepat maka hasil belajar siswa yang merupakan 

prestasi dari pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Materi Tata Krama dalam 

Kehidupan Bermasyarakat khususnya, dapat dijadikan sumber data yang akurat 

sehingga penulis dapat menganalisa hubungan antara prestasi pembelajaran 

Bidang Bimbingan Sosial yang dimiliki siswa dengan metode Bimbingan dan 

Konseling yang diberikan disekolah. 

 

Korelasi antara Bimbingan dan Konseling Dengan Prestasi Pembelajaran 

Bidang Bimbingan Sosial   

Untuk mengetahui hubungan antara Bimbingan dan Konseling dengan 
prestasi Pembelajaran Bimbingan Bidang Sosial Materi Tata Krama dalam 

Kehidupan Bermasyarakat, dapat ditinjau dari faktor-faktor berikut ini : (1) Faktor 

Sumber Pengetahuan, dan (2) Faktor Metode Pengajaran Guru. 
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METODE PENELITIAN 

Subjek, Lokasi dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penulisan ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Pelaihari 

tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 7 Pelaihari. Pelaksanaan penulisan ini adalah pada bulan Maret 2018. 

 

Rancangan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Penetapan Judul 

b. Meminta ijin penelitian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah 

Laut 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah langkah persiapan selesai, maka langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan penelitian dilapangan atau sekolah yang dimaksudkan, yaitu 

untuk memperoleh data, penulis membagikan angket kepada responden yang 

dikehendaki dengan maksud untuk mengetahui bagaimana partisipasi siswa 

dalam kegiatan pemberian Bimbingan dan Konseling. Di samping itu juga 

dilakukan dokumentasi data tentang prestasi Pembelajaran Bimbingan dan 

Konseling, serta mencatat informasi-informasi yang diperoleh dari para guru 

kelas. Pengecekan data yaitu meneliti kembali data-data yang telah 

dikumpulkan.  

3. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

Dalam tahap ini yang penulis maksud adalah apabila data sudah 

terkumpul dan benar, kemudian data-data tersebut dikelompokkan dalam tabel-

tabel, yaitu : 

a.  Tabel data tentang hasil pengolahan nilai angket siswa dalam mengikuti 

Bimbingan dan Konseling di Kelas 8. 

b. Tabel data tentang prestasi pembelajaran Bimbingan Bidang Pribadi Materi 

Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat yang diambil dari nilai tes-

tes harian semester II tahun pelajaran 2017/2018. 

Dari tabel-tabel tersebut kemudian diadakan penganalisaan data dan 

pemeriksaan kesimpulan berdasarkan hasil analisa tersebut. Penyusunan 

laporan ini dilaksanakan tanggal 16 November 2017. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode angket dan 

metode dokumentasi. Jadi metode angket digunakan untuk mengetahui pribadi 

siswa tentang peranannya dalam mengikuti Bimbingan dan Konseling disekolah. 

Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang 

nilai pembelajaran Bimbingan Bidang Pribadi Materi Tata Krama dalam 

Kehidupan Bermasyarakat siswa. 

 

Teknik Analisis Data 
Agar nantinya diperoleh hasil yang baik, data yang diperoleh harus dianalisa 

dengan menggunakan teknik yang sesuai dan tepat. Dalam penelitian ini ada dua 

variabel yang perlu dianalisa yaitu prestasi pembelajaran Bimbingan Bidang 
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Pribadi yang dinyatakan dalam variabel x dan nilai angket Bimbingan dan 

Konseling yang dinyatakan dengan variabel y. Oleh karena itu analisa data yang 

penulis pergunakan adalah analisa korelasi product moment, dengan alasan: 

1. Adanya koefisien korelasi (positif/negatif) 

2. Mempunyai hubungan yang linier (garis lurus) 

(Prof. Sutrisno Hadi, 1987; 286-287), dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

rxy = 





































 

N

y
y

N

x
x

N

yx
xy

)(
)(

)(
)(

))((

2

2

2

2

 

Dimana : 

rxy = Korelasi antara prestasi belajar antara pembelajaran Bimbingan dan nilai 

angket siswa dalam Konseling dengan Bimbingan dan Konseling 

x =  Prestasi pembelajaran Bimbingan dan Konseling. 

Y =  Nilai angket siswa dalam Bimbingan dan Konseling 

Xy = Product dari prestasi belajar dengan angket Bimbingan dan Konseling 

Selanjutnya untuk mengetahui kuat tidaknya korelasi dapat dilihat 

penginterpretasian nilai seperti yang dikemukakan oleh Prof. Drs. Sutrisno Hadi 

(1987; 303) sebagai berikut : 

Sampel 0,20 : korelasi yang rendah sekali 

0,20 - 0,40 : korelasi yang rendah tapi ada 

0,40 - 0,70 : Korelasi yang sedang 

0,70 - 0,90 : Korelasi yang tinggi 

0,90 - 1,00 : korelasi yang tinggi sekali 

Dengan ini dapat mengetes apakah nilai r yang diperoleh tidak berarti yang 

didasarkan taraf signifikan 5%. Dengan demikian apabila nilai r yang diperoleh 

signifikan berarti hipotesa yang diajukan diterima. Sebaliknya apabila nilai r yang 

diperoleh tidak signifikan berarti hipotesa yang diajukan ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kedua variabel dalam 

penelitian ini, penulis akan menginterpretasikan nilai rxy berdasarkan interpretasi 

harga r sebagai berikut : 

Tabel  1. Korelasi Antara Bimbingan Dan Konseling 

dengan Prestasi Bidang Bimbingan Sosial 

Sumber : Hasil penelitian, diolah (2018) 

Hasil interpretasi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi 

antara Bimbingan dan Konseling dengan prestasi pembelajaran Bidang Bimbingan 

Sosial Materi Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat pada Siswa Kelas 8 

Nilai Interpretasi Tingkat 

0.503 0.30 – 0.90 Sedang 
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semester II SMP Negeri 7 Pelaihari, tahun pelajaran 2017/2018, dengan korelasi 

sedang. 

Sedangkan untuk mengetahui taraf signifikannya, penulis interpretasikan 

berdasarkan r tabel sebagai beikut : 

Tabel 2. Taraf Signifikan Antara Bimbingan dan Konseling  

dengan Prestasi Bidang Bimbingan Sosial 

Nilai Interprestasi Tingkat 

0.383 0.312 Signifikan 

Sumber : Hasil penelitian, diolah (2018) 

Dengan memperhatikan hasil yang diperoleh dari interpretasi terbut maka 

nifai rxy adalah signifikan. Oleh karena itu setelah penulis bandingkan antara hasil 

analisa data yaitu r = 0.383 dan N = 30 dengan taraf signifikan 5% yaitu 0.312 

maka terbukti maka hasil analisanya lebih besar (0.383 > 0.312) pembelajaran 

Bidang Bimbingan Sosial Materi Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat 

pada Siswa Kelas 8 semester II SMP Negeri 7 Pelaihari. 

Dengan demikian, setelah dikemukakan hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus product moment untuk mencari korelasi antara Bimbingan 

dan Konseling dengan prestasi pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Materi 

Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat pada Siswa Kelas 8 semester II SMP 

Negeri 7 Pelaihari  ternyata perhitungan suatu korelasi tersebut menunjukan ada 

hubungan yang positif antar keduanya, maka hipotesa diterima. Hal ini disebabkan 

antara lain : 

1. Sampel yang mewakili populasi benar-benar berfungsi. 

2. Kesadaran siswa untuk mengikuti Bimbingan dan Konseling sangat tinggi. 

3. Penyampaian materi pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Materi Tata 

Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat benar-benar dapat diterima dan 

ditangkap baik oleh siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas haruslah ditinjau kembali bahwa 

materi yang penulis angkat adalah korelasi antara Bimbingan dan Konseling 

dengan prestasi belajar Pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Tata Krama dalam 

Kehidupan Bermasyarakat pada Siswa Kelas 8 semester II SMP Negeri 7 Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah siswa 30. 

Dengan mengambil siswa Kelas 8 sebagai obyek penelitian ini penulis 

simpulkan bahwa : 

1. Pemberian Bimbingan dan Konseling di Kelas 8 berdasarkan nilai angket 

terbukti hasilnya adalah rendah tapi ada. 

2. Prestasi Pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Tata Krama dalam 

Kehidupan Bermasyarakat pada Siswa Kelas 8 semester II SMP Negeri 7 

Pelaihari  Kabupaten Tanah Laut adalah rendah tapi ada. 

3. Mengingat nilai rata-rata Bimbingan dan Konseling adalah tinggi dan nilai 

prestasi Pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Tata Krama dalam 

Kehidupan Bermasyarakat juga tinggi yaitu rxy = 0.383, dengan taraf 

signifikan 5%, N = 30, dengan r tabel angka batas penolak  0.312. 
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Jadi kesimpulan terakhir bahwa dari hipotesa yang penulis angket dapat 

diterima yaitu Bimbingan dan Penyuluhan dapat meningkatkan prestasi 

Pembelajaran Bimbingan Sosial Tata Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat 

pada Siswa Kelas 8 semester II SMP Negeri  7 Pelaihari. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa yang telah mendapat 

Bimbingan dan Konseling maka nilai untuk Pembelajaran Bidang Bimbingan 

Sosial akan lebih baik. 

 

Saran 

1. Dengan prestasi belajar yang telah dicapai siswa tersebut, maka sangat 

diperlukan ketekunan para pendidik atau guru untuk meningkatkan motivasi 

belajar, khususnya Pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Tata Krama dalam 

Kehidupan Bermasyarakat, sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Bagi sekolah sebaiknya tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan dan 

motivasi yang tinggi agar para pendidik lebih sabar dan telaten untuk 

membimbing para siswa. 

3. Dalam rangka memperbaiki nilai Pembelajaran Bidang Bimbingan Sosial Tata 

Krama dalam Kehidupan Bermasyarakat yang masih rendah maka perlu 

peningkatan layanan Bimbingan dan Konseling sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan Bimbingan dan Konseling sehingga siswa akan lebih merasa 

diperhatikan. 
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