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ABSTRAK 

 

Bimbingan dan konseling belajar merupakan bidang layanan yang 

diberikan secara profesional oleh guru BK atau konselor terhadap konseli/ siswa 

agar siswa dapat mengenali potensi diri dalam aspek akademik/belajar 

(Mufrihah,2017). Dalam kegiatan yang berhubungan dengan aspek belajar siswa 

tentunya lebih difokuskan pada layanan yang berkaitan dengan keterampilan 

belajar siswa dalam menghadapi siswa dengan beranekaragam karakteristik yang 

dimilikinya. siswa akan dihadapkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang 

mempengaruhi proses dan pembelajarannya karena pada dasarnya masalah yang 

terjadi pada siswa-siswi yaitu prestasi yang dicapai (Rusmiayati, 2021). Tujuan 

Mengetahui karakteristik, masalah bejar dan jenis layanan yang diberikan. 

Metode Penelitian ini menggunakan metode literature review pada empat 

artikel yang dimuat dalam jurnal yang diakses melalui database Google Scholar. 

Hasil Dari penelitian yang di review menunjukan bahwa bimbingan 

konseling meningkatkan prestasi belajar siswa terbukti efektif terhadap 

peningkatan prestasi siswa, dapat memberikan pengaruh yang bagus pada 

peningkatan prestasi belajar siswa. Kesimpulan bimbingan konseling ini pada 

karakteristik siswa, masalah belajar siswa, jenis bimbingan konseling yang 

diberikan dan hasil analisis dari artikel yang di review dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik yang menjadi responden dalam keempat artikel tersebut memiliki 

permasalahan yang sama pada umumnya dihadapi siswa-siswa, sehingga jenis 

layanan bimbingan konseling yang diberikanpun menggunakan jenis layanan 

bimbingan konseling yang sama, maka hasil analisis pada setiap artikel 

mendapatkan hasil yang baik. 

 

Kata kunci :  Bimbingan dan konseling belajar, prestasi belajar siswa 

 



I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bimbingan konseling belajar merupakan bidang layanan yang diberikan 

secara profesional oleh guru bimbingan konseling atau konselor terhadap konseli/ 

siswa agar siswa dapat mengenali potensi diri dalam aspek akademik/belajar, 

memiliki sikap dan keterampilan belajar sesuai dengan gaya belajarnya, 

merencankan pendidikan lanjut, siap menghadapi ujian, mengatur jadwal belajar, 

dan mencapai prestasi akademik yang optimal (Mufrihah,2017). 

Pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan individu dan dilakukan 

secara kontinu, karena pada dasarnya dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk 

mengembangkan potensi peserta didik. Karena proses pertumbuhan dan 

perkembangan, sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan sosial 

serta lingkungan fisik yang berlangsung sepanjang hayat dari manusia lahir di 

dunia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “Pendidikan 

sebagai usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri agar 

mempunyai pengendalian diri, kekuatan spiritual kegamaan, kepribadian yang 

lebih baik, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

bagi dirinya sendiri, masyarakat bangsa dan negara. 

Kegiatan yang berhubungan dengan aspek belajar siswa tentunya lebih 

difokuskan pada layanan yang berkaitan dengan keterampilan belajar siswa dalam 

menghadapi siswa dengan beranekaragam karakteristik yang dimilikinya. siswa 

akan dihadapkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang mempengaruhi proses 

dan pembelajarannya karena pada dasarnya masalah yang terjadi pada siswa-siswi 

yaitu prestasi yang dicapai (Rusmiayati, 2021). 

Melihat hasil pembelajaran sehari-hari dari mata pembelajaran terdapat 

mata pelajaran matematika dengan rata-rata 50% siswa yang memperoleh prestasi 

belajar matematika di bawah standar kompetensi minimum yang telah ditetapkan, 



hal ini dapat dilihat tugas harian, ulangan harian, ulangan tengah semester dan 

ujian akhir semester. Hasil yang diperoleh oleh siswa tidak menacapai standart 

kompetensi minimum yang harus dicapai, disebabkan karena beberapa faktor, 

baik faktor yang berasal dari dalam siswa (internal) maupun faktor yang berasal 

dari luar diri siswa (eksternal) yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh siswa 

tersebut. Rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa akan berdampak pada 

rendahnya motivasi siswa untuk belajar. siswa-siswi yang bermasalah butuh 

penanganan khusus dari guru mata pelajaran dan juga guru BK/Konselor.  

(Rusmiayati, 2021). 

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.111 

tahun 2014 Tentang Bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menegah pada pasal 1 ayat 1-4: Bimbingan dan Konseling adalah 

upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang 

dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi 

perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam 

kehidupannya. Konseli adalah penerima layanan Bimbingan dan Konseling pada 

satuan pendidikan. -3-3. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi 

akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan 

Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan 

Konseling/konselor. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang 

berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang 

Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan 

Konseling (Permendikbud 2014). 

Guru bimbingan konseling/konselor didalam kegiatan belajar mengajar 

memberikan layanan bimbingan konseling belajar terhadap prestasi belajar yaitu 

dengan memberikan wawasan dalam proses pembelajaraan sehingga guru 

bimbingan konseling/Konselor mampu membangkitkan dan mengembangkan 

keaktifan siswa dalam belajar. 

Layanan berupa bimbingan pribadi sosial ditunjukkan untuk 

pengembangan sikap mental positif siswa sehingga dapat membantu siswa 



mengembangkan dirinya dengan baik dan mandiri secara utuh serta mampu 

mengenali keadaan lingkungan sosialnya (Sulfikar,2019). 

Berdasarkan uraian di atas tentang bimbingan konseling meningkatkan 

prestasi belajar siswa penulis tertarik untuk melakukan Studi Literature Review 

Bimbingan Konseling Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan masalah “Bagaimana gambaran Bimbingan Konseling Terhadap 

Peningkatan Prestasi Belajar Siswa?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mendapatkan gambaran tentang penerapan Bimbingan Konseling 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan tentang karakteristik siswa ( jenis kelamin ) 

b. Menjelaskan tentang masalah belajar siswa 

c. Menjelaskan tentang jenis-jenis bimbingan konseling 

d. Dapat menjelaskan hasil analisis dari artikel yang diriview 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Dalam penelitian ini sesuai hakekat dari penelitian yaitu adanya kesenjangan 

antara teori dengan praktek di lapangan. Untuk itu adapuun manfaat dari 

penelitian ini secara teoritis yaitu mengembalikan kebenaran-kebenaran 

teoritis terhadap permasalahan layanan bimbingan konseling sesuai dengan 

tujuan hingga dapat menjadikan wadah kegiatan belajar bagi murid.  

 

 



2. Secara Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan sebagai sumber informasi 

bagi lingkungan sekolah,mulai dari kepala sekolah,guru-guru,dan juga 

para siswa-siswa 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan tentang bagaimana bimbingan konseling 

terhadap peningkatan prestasi belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Strategi Pencarian Literatur 

Pencarian literatur dilakukan pada bulan Maret-Juni 2022. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari 

pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan oleh beberapa penelti terdahulu.Pencarian literatur ini 

menggunakan 1 database dengan kriteria sedang, yaitu Google Scholar. 

 Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan Boolean 

operator(AND, OR NOT or AND NOT) yang digunakan untuk memperluas atau 

menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau 

jurnal yang digunakan. Kata kunci dalam studi literatur ini terdiri dari sebagai 

berikut 

Tabel 1. Kata Kunci Standar Literatur Bimbingan Konseling Meningkatkan 

Prestasi belajar Siswa 

Bimbingan Konseling Prestasi Siswa 

OR OR 

Counseling Guidance Student Achievement 

 

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel menggunakan PICOS framework, 

yang terdiri dari: 

1. Population/problem yaitu populasi atau masalah yang akan analisis sesuai 

dengan tema yang sudah ditentukan dalam studi literatur. 

2. Intervention yaitu suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus 

perorangan atau masyarakat serta pemaparan tentang penatalaksanaan studi 

sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam studi literatur. 

3. Comparation yaitu intervensi atau penatalaksanaan lain yang digunakan 

sebagai pembanding, jika tidak ada bisa menggunakan kelompok control 

dalam studi yang terpilih. 



4. Outcome yaitu hasil atau luaran yang diperoleh pada studi terdahulu yang 

sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam studi literatur. 

5. Study design yaitu desain penelitian yang digunakan dalam artikel 

 

Tabel 2. Kriteria Inkludi dan Eksklusi dalam Studi Literatur Bimbingan Konseling 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Populasi Studi terdiri dari siswa yang 

menjalani bimbingan 

konseling untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

siswa 

Studi terdiri dari 

mahasiswa yang 

menjalani bimbingan 

konseling 

Intervensi  -Bimbingan konseling 

kelompok dan individu 

- transferring approach 

guidance learning 

- bimbingan orang tua 

Bimbingan konseling 

untuk 

mengembangkan karir 

Pembanding  Tidak ada pembanding - 

Hasil  Tergambar bimbingan 

konseling  untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

siswa 

Tergambar bimbingan 

konseling untuk 

mengembangkan karir 

seseorang 

Jenis studi  Studi kasus, quasy 

eksperiment, cross sectional, 

review literature dan 

deskriptif  

Tidak ada 

pengecualian  

Tahun terbit 2017-2022 Sebelum 2017 

Bahasa  Bahasa Inggris, Indonesia Bahasa selain Inggris 

dan Indonesia 

 

 



C. Seleksi Studi dan Penelitian Kualitas 

 Berdasarkan pencarian literatur dengan kata kunci melalui database yang 

digunakan yaitu Google Schoolar, seleksi jurnal sesuai kriteria inklusi dan ekslusi, 

serta Bahasa yan digunakan dan 5 tahun terakhir, peneliti menemukan 8 jurnal 

yang sesuai. Hasil pencarian kemudian dipilah diperiksaa duplikasi seleksi judul 

yang tepat dan masalah utama, ditemukan 4 dijadikan pelengkap data dan 

assessment yang dilakukan berdasarkan kelayakan terhadap kriteria inklusi dan 

ekslusi hanya menggunakan 4 jurnal tersebut dalam literature review dan bisa 

digambarkan dalam diagram flow dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Strategi pencarian literatur bimbingan konseling meningkatkan 

prestasi belajar siswa 

Jurnal full teks : 

Google Scholar : 4 

Pencarian pada situs 

Google Scholar 

(n=5,300) 

Tahapan skrining: 
Tipe jurnal 

Tahun terbit 2017-2022 

Skring jurnal 
didapatkan hasil 
(n: 3,100 jurnal) 

Skrining jurnal full teks 
dan abstrak 

Jurnal yang dapat 
diakses penuh (n=20) 

Jurnal yang sesuai 
dengan kriteria 

inklusi (n= 4 jurnal) 



 III. HASIL DAN ANALISIS 

Tabel 3. Hasil dan Analisis studi literatur bimbingan konseling untuk 

meningkatkan prestasi siswa 

Artikel No 1 

Author  Rusmiyati, Choli Astutik, Anis Tri Yuliana, 

Putri Amilia Candra  

Tahun  2021 

Nama Jurnal Bimbingan dan konseling 

Volume  Vol.2 No.1 

Judul  Pengaruh bimbingan dan konseling belajar 

terhadap prestasi belajar siswa 

Metode  Metode yang digunakan penelitian kuantitafif 

dan quasy eksperiment 

19 siswa 

Bimbingan konseling dan prestasi siswa 

Lembar observasi dan angket 

Bivariat 

Hasil  1. Karakteristik siswa SMP kelas VII 

Jumlah siswa 19 orang, terdiri dari 16(84%) 

siswa dan 3(16%) siswi 

2. Masalah belajar 

Prestasi belajar rendah disebabkan oleh materi 

pelajaran yang kurang menarik, kuramgnya 

motivasi tentang pentingnya belajar. 

3. Jenis bimbingan 

Jenis bimbingan yang digunakan bimbingan 

konseling secara individu dan kelompok 

4. Analisis 

Menjawab hipotesis menggunakan uji 

normalitis diketahui distribusi normal dan 

diolah dengan uji t-tes. Hasil uji diketahui P: 

0,013<0,05 karena ada pengaruh signifikan 

pada pengaruh bimbingan konseling prestasi 

belajar siswa.  

Database  Google schoolar 

 

 



 

Artikel No 2 

Author  Irwin Ananta Vidada, Dila Asmisa 

Tahun  2019 

Nama Jurnal Administrasi Kantor 

Volume  Vol.7 No.2 

Judul  Peranan Guru Bimbingan Konseling 

Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

Metode (desain, sampel, 

variable, instrument, analisis) 

Metode yang digunakan kualitatif 

50 responden 

Bimbingan belajar, Guru BK, Konseling, 

Prestasi, Pendidikan 

angket, wawancara,observasi 

bivariat 

Hasil  1. karakteristik siswa di SMP Tadika Pertiwi 

Berjumlah 50 siswa yang diambil dari 

sejumlah kelas untuk dilakukan penelitian 

2. masalah belajar 

Prestasi belajar yang rendah terjadi 

dikarenakan kurangnya pemanfaatan waktu 

belajar yang baik, kurangnya motivasi belajar. 

3. jenis bimbingan 

Bimbingan yang dilakukan mayoritas layanan 

bimbingan pribadi 

4. analisis 

Hasilnya satu persatu diinterpretasikan 

dengan berpodoman kepada skala gradasi 

seperti yang telah ditetapkan. Dari hasil 

angket dan interprestasi data secara 

keseluruhan diketahui kategori baik dari hasil 

angket tersebut cukup dominan 

Database  Google schoolar 

 

Artikel No 3 

Author  Herry Indharto 

Tahun  2019 

Nama Jurnal Ilmiah pengembangan pendidikan 

Volume  Vol. VI No.2 

Judul  Meningkatkan prestasi belajar dengan 



bimbingan konseling melalui transferring 

approach guidance learning 

Metode (desain, sampel, 

variable, instrument, analisis) 

 Metode yang digunakan ini rancangan 

penelitian tindakan kelas (PTK-Classroom 

based action research). 

29 responden 

prestasi belajar, bimbingan konseling melalui 

Transfering Approach Guidance 

observasi 

bivariat 

Hasil  karakteristik siswa kelas XI-IPS-1 semester 

ganjil 

Yang berjumlah 29 orang. 

Jenis bimbingan yang digunakan pendekatan  

keterampilan proses dalam setting tranfering 

approach guidance learning cukup baik. 

Analisis siswa pada siklus I rata-rata nilai 

68,86%. Siswa pada siklus II rata-rata nilai 

82,79%. 

Dipertama tampak bahwa nilai siswa yang 

turun pada siklus 2 adalah sebanyak 3 

orang,nilai siswa yang naik pada siklus 2 

sebanyak 11 orang,sedangkan nilai siswa yang 

tetap adalah sebanyak 2 orang. 

Database  Google schoolar 

 

Artikel No 4 

Author  Wiwiek Zainar Sri Utami 

Tahun  2021 

Nama Jurnal Scientific  

Volume  Vol.2 No.6 

Judul  Pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa  

Metode (desain,sampel, 

variable, instrument, analisis) 

Metode yang digunakan stastistik 

 11 responden 

 bimbingan belajar,prestasi siswa 

observasi,wawancara,angket 

bivariat 

 



Hasil  1. karakteristik siswa kelas VIII SMP 

Yang berjumlah 11 siswa 

2. masalah belajar 

Tidak ada motivasi belajar tidak ada 

konsentrasi dalam belajar, nilai hasil belajar 

rendah. 

3. jenis bimbingan yang digunakan layanan 

bimbingan belajar yanh digunakan. 

4. analisis 

Berdasarkan analisi data yang digunakan 

adalah metode statistic dengan menggunakan 

rumus t-test(t-hitung 16,054>t-tabel 2,201) 

pada taraf signifikan 5% db= 11 yang 

menolak hipotesis nihil (Ho), berarti hipotesis 

alternatif (Ha) yang berbunyi: ada pengaruh 

bimbingan belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII SMP. 

Database  Google schoolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV. PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang didapat dari ke empat 

artikel yang di muat pada jurnal yang berbeda terkait bimbingan konseling 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 Berdasarkan penelitian Rusmiyati, Choli Astutik, Anis Tri Yuliana, Putri 

Amilia Candra (2021), menunjukkan bahwa para peneliti melakukan penelitian 

Pengaruh bimbingan konseling belajar terhadap prestasi belajar siswa dijelaskan 

bahwa 19 orang siswa yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 3 orang perempuan 

memiliki aktivitas belajar dengan nilai rendah. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas 

siswa pada waktu mengikuti pelajaran matematika dikelas. Dalam hal ini guru BK 

bekerjasama dengan guru mata pelajaran gunanya untuk memberikan bimbingan 

konseling secara individu dan kelompok agar siswa mampu meningkatkan 

prestasi belajar matematika secara optimal. Analisis pada artikel pertama ini 

menjawab hipotesis menggunakan uji normalitas diketahui distribusi normal dan 

diolah dengan uji t-tes. Hasil uji diketahui P: 0,013<0,05 Karena ada pengaruh 

signifikan pada pengaruh bimbingan konseling prestasi belajar siswa dan dapat 

diterapkan. 

 Menurut penelitian Irwin Ananta Vidada, Dila Asmisa (2019), 

menunjukkan bahwa ada Peranan guru bimbingan konseling terhadap peningkatan 

prestasi belajar siswa penelitian ini menggunakan prosedur penyebaran angket 

dengan jumlah responden 50 orang siswa yang diambil dari sejumlah kelas untuk 

dilakukan penelitian, ditemukan masalah prestasi belajar yang rendah dikarenakan 

kurangnya pemanfaatan waktu belajar yang baik, kurangnya motivasi belajar. 

jenis bimbingan yang dilakukan secara menyeluruh menggunakan layanan 

bimbingan pribadi. Hasil analisisnya satu persatu diinterpretasikan  dengan 

berpodaman kepada skala gradasi seperti yang telah ditetapkan. Dari hasil angket 

dan interprestasi data secara keseluruhan diketahui kategori baik dari hasil angket 

tersebut cukup baik sehingga ditemukan hasil bahwa kegiatan bimbingan dan 

konseling melalui guru BK diakui oleh para siswa sangat membantu sekali dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa disekolah. 



 Berdasarkan penelitian Wiwiek Zainar Sri Utami (2021) dengan 

karakteristik siswa kelas VIII SMP yang berjumlah 11 orang ditemukan masalah 

belajar tidak ada motivasi belajar, tidak ada konsentrasi dalam belajar, dan nilai 

hasil belajar rendah. Jenis bimbingan yang digunakan  layanan bimbingan belajar,  

dengan hasil analisi data yang digunakan adalah metode statistic dengan 

menggunakan rumus t-test(t-hitung 16,054> t-tabel 2,201) pada taraf signifikan  

5% db= 11 yang menolak hipotesisi nihil (Ho), berarti hipotesis alternatif (Ha) 

yang berbunyi ada pengaruh bimbingan konseling terhadap prestasi belajar siswa 

dan  Berdasarkan analaisa data ditemukan bahwa penggunaan layanan bimbingan 

belajar  dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sangat efektif. 

 Menurut Herry Indiharto (2019), peningkatakan prestasi belajar siswa 

dengan bimbingan konseling melaluli Transfering approach learning, peneliti 

menemukan hasil dari karakteristik siswa kelas XI-IPS-1 semester ganjil yang 

berjumlah 29 orang dengan jenis bimbingan yang digunakan pendekatan 

keterampilan proses dalam setting transferring approach guidance learning, 

sehingga hasil Analisa data diperoleh bahwa 100% siswa senang terhadap 

keterampilan Transfering approach guidance learning dengan data ini peneliti 

mengatakan bahwa siswa senang mengikuti bimbingan jika menggunakan 

bimbingan konseling Transfering approach guidance learning. 

 bimbingan merupakan proses pemeberian bantuan kepada seseorang atau 

sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh konselor kepada 

individua atau kelompok, menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan ini 

penekanannya bersifat preventif (pencegahan) artinya proses bantuan yang 

diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang supaya bisa mencegah agar 

suatu masalah bisa diselesaikan (Nasution,H.S dkk,2019) Bimbingan dan 

konseling mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan yaitu 

membantu setiap pribadi siswa  agar berkembang secara optimal dan untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Guru BK 

bertanggung jawab untuk membimbing siswa sehingga dapat memiliki 

kepribadian yang matang dan mengenal potensi dirinya secara menyeluruh. 



 Jenis-jenis layanan bimbingan konseling meliputi sepuluh layanan yaitu:  

orientasi, informasi, pembelajaran, penempatan dan penyalur, penguasaan konten, 

konseling individual, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan 

mediasi, kesepuluh bentuk oprasional layanan bimbingan konseling inilah yang 

dapat diterapkan dalam pendidikan (Nasution, H,S dkk, 2019) 

 Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan  bahwa adanya persamaan 

dan perbedaan dalam teori dan fakta pada keempat artikel tersebut. Persamaan 

pada keempat artikel tersebut dimana keempatnya membahas tentang bimbingan 

konseling yang merupakan proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh setiap 

siswa yang bermasalah, dan juga pentingnya bimbingan konseling dan belajar 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa disekolah. Perbedaan yang terdapat 

dalam ke empat artikel tersebut, pada artikel pertama, kedua, dan ke empat 

dibahas secara menyeluruh dari karakteristik, masalah belajar yang ditemukan, 

jenis layanan bimbingan yang digunakan, dan hasil analisis dari artikel yang 

direview, sedangkan pada artikel ke tiga tidak ada pembahasan tentang masalah 

belajar yang ditemukan dalam artikel tersebut.  

 Jenis layanan bimbingan konseling yang digunakan dari empat artikel 

hanya dua yang digunakan, sedangkan di dalam buku dibahas ada sepuluh jenis 

layanan bimbingan konseling. Pada artikel ke tiga menggunakan jenis layanan 

yang berbeda dan tidak ada dalam sepuluh jenis layanan bimbingan konseling yan 

ada dalam buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada karakteristik siswa, masalah belajar siswa, jenis bimbingan konseling 

yang diberikan dan hasil analisis dari artikel yang di review dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik yang menjadi responden dalam keempat artikel tersebut 

memiliki permasalahan yang sama pada umumnya dihadapi siswa-siswa yaitu 

masalah prestasi belajar yang rendah, kurangnya motivasi belajar,kurangnya 

konsentrasi dalam belajar, sehingga jenis layanan bimbingan konseling yang 

diberikanpun menggunakan jenis layanan bimbingan konseling yang sama, hasil 

analisis dari empat  artikel menunjukkan adanya pengaruh bimbingan konseling 

terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

B. Saran 

1. Untuk institusi pendidikan 

Bagi guru dapat mengetahui dan menindak lanjuti tentang pengaruh 

bimbingan konseling terhadap prestasi belajar siswa guna menjadikan 

pertimbangan untuk meningkatkan kinerja guru yang lebih professional dan 

kreatif dalam melaksanakan tugas dan amanat dalam mengelolah sesuia dengan 

kebutuhan murid. Murid dapat mengetahui manfaat layanan bimbingan 

konseling hingga dapat menumbuhkan gairah belajar murid serta meningkatkan 

prestasi belajar. dan diharapkan literatur review ini dapat dijadikan refensi atau 

bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang 

bimbingan konseling meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Untuk masyarakat 

Literatur review ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan dapat 

menjadi acuan dalam meningkatkan pengetahuan tentang bimbingan konseling 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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