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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 Setelah mengadakan penelitian dan analisis tentang peran guru bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi maladjustment pada siswa tunagrahita di 

sekolah luar biasa negeri 1 Bantul maka dapat di simpulkan sebagai berikut :  

1. Bentuk-bentuk maladjustment pada siswa tunagrahit di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul ada empat : a. siswa Tidak pernah berkomunikasi secara 

verbal dengan guru dan teman-teman. b. siswa Ketakutan yang berlebihan. 

c. siswa Kelainan seksual. d. Tingkat emosi yang berlebihan  

2. Faktor- faktor penyebab terjadinya maladjustment  

penyebab terjadinya maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar 

biasa negeri 1 Bantul sebagai berikut : a. Faktor keluarga, b. Faktor tingkat 

kepercayaan diri yang rendah c. Faktor rasa takut yang berlebihan d. 

Faktor pola kepribadian  

3. Peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi maladjustment pada 

siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul sebagai berukut : 

Tindakan prefentif berupa : a.Mengadakan ekstra kulikuler yang dapat 

menunjang menunjang aktifitas siswa tunagrahita di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul b.Kerjasama yang baik dengan orang tua siswa tunagrahita 

di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul. Memberikan bimbingan dan 

konseling individu secara kuratif berupa : a. Melakukan konseling pribadi 

berupa pendekatan yang intens terhadap siswa tunagrahita yang 



2 

 

mengalami maladjustment b. Melakukan komunikasi terhadap orang tua 

siswa c. Merujuk siswa tunagrahita yang mengalami maladjustment pada 

guru bimbingan dan konseling umum. Memberikan bimbingan dan 

konseling berupa pembinaan a. Pembinaan keterampilan khusus  b. 

Pembinaan mental dan keberagamaan c. Memberikan Assesment test d. 

Pengembalian kepad orang tua  

B. Saran   

1. Untuk kepala sekolah perlu mempertimbangkan dalam menerima guru 

bimbingan dan konseling yang sesuai dengan latar belakang 

pendidikan terkait. selain itu guru bimbingan dan konseling di 

khususkan hanya menangani masalah siswa tidak di rangkap sebagai 

guru pada umumnya. 

2. Untuk guru bimbingan dan konseling hendaknya menuliskan program 

kerja secara khusus 

3. Untuk bagian tata usaha agar menetapkan profil sekolah pada satu 

penanggung jawab agar dokumen dapat tersusun sebagaimana 

mestinya document-dokument  

Untuk memaksimalkan proses perkembangan sisw tunagrahita, sebagai orang tua 

berperan aktif di rumah dan mendidik putra putrid sebagaimana mestinya. 


