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BAB V  

KESIMPULA DA SARA 

 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditarik 

kesimpulan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas XI SMA 

“X” kota Bandung adalah sebagai berikut :  

Terdapat peningkatan setelah mengikuti konseling karir terhadap kesiapan dalam 

memilih karir”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konseling karir memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesiapan memilih karir pada siswa kelas 

XI SMA ”X 

 

5.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut :  

1.  Bagi pihak sekolah   

● Hendaknya berupaya menerapkan dan juga mensukseskan program-program 

bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh guru bimbingan karir 

maupun konselor dengan merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan-

kebijakan yang memberikan prioritas utama pada guru bimbingan karir maupun 

konselor untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang 

telah diprogramkan secara maksimal yang akan diberikan kepada siswa-siswa.  
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●   Meningkatkan kualitas guru pembimbing dengan mengirim pelatihan, penataran 

atau seminar bimbingan dan konseling agar pengetahuan dan pengalamannya 

bertambah.  

●  Mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait yang bergerak dibidang karir 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan siswa dalam memilih karirnya.      

  

2.  Bagi guru bimbingan karir   

Untuk meningkatkan pengetahuan bimbingan karir seoptimal mungkin yakni 

dengan cara :  

●  Membuat jadwal kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan karir agar  

lebih terprogram dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga tidak 

terjadi salah informasi maupun komunikasi pada saat siswa ingin bimbingan 

karir.   

●   Mempertimbangkan konseling karir di dalam bimbingan karir siswa. 

●  Lebih meningkatkan kemampuan dan materi layanan tentang masalah-masalah 

karir kepada para siswa sehingga siswa mampu untuk mengenali bidang karir 

yang sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. 

●  Membuat program bimbingan karir yang lebih efektif misalnya menggunakan 

metode karya wisata, yakni mengadakan kunjungan ke lokasi-lokasi yang dapat 

menjadi obyek pemilihan karir siswa, sehingga dapat menumbuhkan minat serta 

motivasi siswa dalam pilihan pekerjaan / karirnya tersebut, seperti universitas, 

perusahaan-perusahaan milik pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan milik 

swasta.  
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3.  Bagi Siswa  

●  Hendaknya siswa dalam memilih karir disesuaikan dengan minat, kemampuan 

dan potensi yang ada pada dirinya.  

●   Mengikuti bimbingan/konseling karir bila mengalami kebingungan di dalam 

memilih karir. 

● Dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh mengenai pilihan karir sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan karirnya kelak.   

 

 4.  Bagi peneliti lain 

●  Melakukan konseling karir terhadap guru dalam bentuk pelatihan terhadap guru 

bimbingan/konselor agar siswa yang diberikan konseling karir menjadi lebih 

efektif dalam memilih karir. 

● Melakukan penelitian pada kelompok usia dan pendidikan pada tahap 

perkembangan yang berbeda, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh 

konseling karir terhadap kesiapan dalam memilih karir yang berada pada tahap 

perkembangan tersebut. 

 

 

 


