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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah mengetahui pembahasan yang sudah ada sebelumnya,
maka dapat di simpulkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
maka di sini peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dengan cara memotivasi
seorang klien ibu usia dini untuk melanjutkan kejenjang pendidikan kejar
paket B, dalam hal ini konselor memberi bantuan kepada klien berupa
pemberian motivasi dengan tehnik terapi RED agar klien semangat dan
punya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke kejar paket B yang
berada di Desa Galis Giligentin yang sebelumnya klien mempunyai rasa
malu dan bingung untuk melanjutkan ke kejar paket B kemudian Konselor
menyatakan bahwasanya pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam
kehidupan kita,berarti setiap manusia

berhak mendapat dan berharap

untuk selalu berkembang dalam pendidikan sekalipun orang itu sudah
menikah karena untuk melanjutkan pendidikan tidak mengenal usia asal
kita sebagai manusia punyak keinginan. Serta membantu klien untuk
berkomitmen agar klien mampu melakukan perubahan dalan hidupnya dan
lebih baik.Memahami tentang motivasi sangat penting bagi seorang
konselor apabila memotivasi ibu usia dini yang membutuhkan dorongan
dari seorang konselor untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di
104

105

Desa Galis Giligenting Sumenep Madura maka dengan itu konselor
memberikan klien pinjeman atau bibliografi sebagai buku panduan atau
bahan bacaan kepada klien

agar klien terdorong dan lebih semangat

dengan adanya panduan tersebut tidak hanya pencerahan atau omongan
yang konselor berikan biar klien tidak merasa bosan.
2. Hasil akhir dari pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam melalui
memotivasi klien dalam meningkatkan pendidikan bagi seorang ibu usia
dini di Desa Galis Giligenting di nyatakan cukup berhasil karena itu dapat
di lihat sendiri oleh konselor karena klien telah berhasil melanjutkan ke
kejar paket B masuk setiap satu minggu empat kali hal ini di observasi
langsung oleh klien.
B. Saran
Dalam penelitian ini, peneliti menyadari

bahwa penelitian ini

amsih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan
kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil dari
penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, maka dapat di
kemukan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi Konselor
Pelaksanaan bimbingan dan konseling islam dengan cara
memotivasi klien ibu usia dini untuk melanjutkan kejenjang
pendidikan , maka hendaknya atau alangkah baiknya bagi
konselor lebih menambah ilmu dengan cara membaca
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bukutentang motivasi , mengikuti seminar, dan lain-lainnya .
sehingga bimbingan dan konseling
memotivasi

islam dengan cara

dapat di kembangkan ketika pelaksanaan dan

mendapatkan hasil yang memuaskan.
2. Bagi klien
Dengan adanya pendidikan membuat kita berwawasan
luas, dengan pendidikan dapat mengubah proses berfikir kita
menjadi lebih baik, karena itu membantu dalam membantu kita
lebih toleran dan menerima.jadi berusahalah untuk hidup lebih
baik dari sebelumnya.
3. Bagi Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam
Bagi para mahasiswa masih perluh diadakan penelitian
yang lebih mendalam lagi mengenai hal ini dalam memotivasi ibu
usia dini untuk meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih
tinggi, yang sering masyarakat tidak peduli terhadapnya, selain itu
di harapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk lebih
menyempurnakan penelitian ini karena ia jauh dari kesempurnaan
dan dikarenakan keterbatasan peneliti.

