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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan deskripsi, pembahasan dan temuan penelitian yang telah 

diuraikan dimuka tentang peranan orangtua dalam meilih Lembaga 

Bimbingan Belajar untuk meningkatkan prestasi anak, pada bab ini penulis 

mengambil beberapa kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut :  

1. Layanan yang diberikan oleh Lembaga Bimbingan Belajar kepada 

konsumen. Apabila dilihat dari Layanan Lembaga Bimbingan Belajar 

terhadap konsumen (orangtua murid dan murid), sebagian besar mereka 

mengatakan bahwa dari segi layanan pemasaran, lembaga tersebut 

melakukannya dengan keterjangkauan para orangtua. Hal ini dapat dilihat 

dari layanan pemasaran yang berupa harga, produk, distribusi dan promosi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka para orangtua murid menyatakan 

bahwa dari segi harga sangat terjangkau dengan penghasilan atau 

perekonomian mereka, dari segi produk sudah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh para anak-anaknya akan tetapi hanya bagi anak SD saja, 

dari segi distribusi juga sudah cukup membantu banyak para orangtua 

murid yang akan memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar, 

serta dari segi promosi juga sangat bisa menggugah dan memikat para 

orangtua murid untuk sesegera mungkin mendaftarkan dan memasukkan 

anaknya ke Lembaga Bimbingan Belajar Family Privat Kota Sukabumi. 

Sedangkan apabila dilihat dari segi layanan jasa, para orangtua murid 

mengatakan adanya sikap yang baik serta ramah tamah dalam pemberian 

layanan kepada para konsumen (Orangtua murid dan murid). 

2. Pemahaman orangtua terhadap bimbingan belajar. Apabila dilihat dari 

pemahaman orangtua terhadap bimbingan belajar, sebagian besar para 

orangtua murid belum memahami bimbingan belajar secara menyeluruh, 

mereka hanya mengetahui bimbingan belajar yang singkat dan inti dari 
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bimbingan belajar tersebut. Sebagian besar mereka mengetahuinya 

didapatkan dari pendengaran orang, baik itu dari teman atau tetangganya 

maupun dari anaknya itu sendiri, akan tetapi ada sebagian kecil para 

orangtua murid mengetahui apa itu bimbingan belajar didapat dari sumber 

buku dengan cara membacanya. 

3. Peranan orangtua dalam memilih Lembaga Bimbingan Belajar. Apabila 

dilihat dari peranan orangtua, sebagian besar para orangtua murid di 

Lembaga Bimbingan Belajar Family Privat Kota Sukabumi berperan aktif 

dalam memilih bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi anaknya. 

Hal ini dapat dikatakan, karena dapat dilihat dari peranannya sebagai 

fasilitator yaitu memfasilitasi kebutuhan anak, peranannya sebagai 

motivator yaitu para orangtua murid selalu memberikan berbagai motivasi 

kepada anak untuk ke arah yang lebih baik, serta peranannya sebagai 

pembimbing yaitu para orangtua selalu melakukan bimbingan terhadap 

pembelajaran anak ketika anak sedang belajar di rumah. 

4. Perubahan prestasi anak ketika sudah dimasukkan ke Lembaga Bimbingan 

Belajar. Para orangtua mengatakan bahwa sebagian besar anaknya yang di 

masukkan ke Lembaga Bimbingan Belajar, memiliki perubahan prestasi ke 

arah yang lebih baik dari prestasi sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari 

segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan prestasi yang terdapat 

dalam raport, perubahan proses belajar, adanya peningkatan pemahaman 

yang cepat serta kepedulian terhadap prestasinya lebih peduli sehingga 

mereka berusaha dengan keras dalam meningkatkan prestasinya. 

 

B. Saran 

     Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan 

diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Orangtua Murid Lembaga Bimbingan Belajar Family Privat Kota 

Sukabumi. Bagi para orangtua diharapkan sebelum memasukan anak ke 

Lembaga Bimbingan Belajar, disarankan agar memahami dulu bimbingan 
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belajar itu sendiri, pengertian bimbingan belajar, fungsi, manfaat maupun 

tujuannya. Selain dari itu juga para orangtua diharapkan membaca 

informasi mengenai bimbingan belajar baik itu dari buku, internet maupun 

dari sumber baca apapun yang berkaitan dengan bimbingan belajar, dan 

apabila mengetahuinya dari cerita orang diharapkan menanyakan secara 

mendetail atau terperinci agar para orangtua memahami bimbingan belajar. 

2. Bagi Pengelola Lembaga Bimbingan Belajar Family Privat Kota 

Sukabumi. Diharapkan agar menambah program bimbingan belajar yang 

lebih luas lagi tingkatannya seperti adanya program untuk tingkat SMP 

dan SMA. Karena apabila dilihat dari segi peluang, sangat banyak para 

konsumen yang berminat untuk melakukan pebelajaran di lembaga 

bimbingan belajar ini. Serta Lembaga Bimbingan Belajar Family Privat ini 

diharapkan memberikan arahan-arahan mengenai bimbingan belajar 

kepada para konsumen yang sudah mendaftarkan anaknya masuk ke 

lembaga bimbingan belajar ini, terutama kepada para orangtua agar 

mereka bisa memahami apa itu bimbingan belajar dan supaya tidak terjadi 

salah persepsi antara tujuan orangtua membimbelkan anaknya dengan 

tujuan yang sebenarnya di lembaga bimbingan belajar. 

 


