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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

Pada bab V ini dipaparkan hal-hal yang berkenaan dengan simpulan dan 

rekomendasi penelitian. Simpulan penelitian dikemukakan secara sistematis sesuai 

dengan pertanyaan penelitian, sedangkan rekomendasi hasil penelitian diberikan 

untuk perbaikan mutu pendidikan dan penelitian lanjutan. 

 

A. Simpulan 

Perencanaan karir siswa SMA sebagai bagian dari perkembangan karir di 

sepanjang rentang kehidupannya terintegrasi dalam setiap peran, setting dan 

kejadian dalam kehidupan dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain faktor 

yang ada dalam diri siswa, ada beberapa faktor di luar diri siswa yang 

mempengaruhi perkembangan karirnya, salah satunya adalah peran dan 

dukungan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mempengaruhi 

perkembangan karir siswa mengingat lingkungan keluarga merupakan 

lingkungan sosial dan pendidikan pertama yang berpengaruh terhadap 

pembentukan sikap, keyakinan dan kepribadian individu, yang akan berpengaruh 

bagi kehidupannya dimasa mendatang. Permasalahannya sekarang adalah peran 

lingkungan keluarga, khususnya orang tua belum sesuai dengan yang diharapkan 

dalam membantu siswa mencapai perkembangan karir yang optimal. Orang tua 

cenderung beranggapan bahwa urusan persiapan dan perencanaan karir anaknya 

adalah urusan guru, sedangkan urusan mereka mempersiapkan dari segi materi 

yang dibutuhkan anaknya dalam usaha mempersiapkan atau merencanakan karir 

anak. Kondisi-kondisi seperti ini mengakibatkan tidak terciptanya hubungan 

emosional yang lebih dalam dengan anak, tidak memahami harapan dan kondisi 

diri dan anak berkenaan dengan rencana karirnya, siswa juga merasa kurang 
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diperhatikan oleh keluarga dan tidak adanya kesesuaian pilihan karir antara 

siswa dengan orang tua.  

Kondisi-kondisi ini juga mempengaruhi kemantapan perencanaan karir 

siswa yang ditandai dengan kurang mantapnya perencanaan karir siswa SMA 

dalam hal (1) pemahaman diri yang meliputi aspek pemahaman akan kecerdasan 

umum, kecerdasan khusus/bakat khusus, keterampilan, hobi, minat, sifat, 

keadaan fisik, prestasi akademik, nilai-nilai kehidupan, dan cita-cita, (2) 

pemahaman lingkungan yang meliputi pemahaman lingkungan keluarga, 

sekolah, dan lingkungan pekerjaan, (3) perumusan pilihan melalui menetapkan 

tujuan, membangkitkan alternatif, dan memperoleh informasi pekerjaan, (4) 

perumusan rencana tindakan, melalui perumusan agenda kegiatan dan rencana 

pendidikan lanjutan.  

Perencanaan karir siswa SMA yang kurang mantap tersebut menjadi 

bertambah ketika tidak adanya kegiatan kolaboratif yang terencana dengan baik 

antara guru BK/konselor dengan orang tua untuk secara bersama mewujudkan 

perkembangan karir anak yang optimal sehingga mampu mengambil keputusan 

secara tepat dan mandiri dalam hal pendidikan dan karirnya di masa akan 

datang. Di samping itu, diperoleh hasil penelitian pendahuluan berkenaan 

dengan kompetensi guru BK/konselor dalam hal bimbingan karir kolaboratif 

yang rendah yang ditandai dengan rendahnya pemahaman tentang diri siswa, 

perencanaan karir, konsep bimbingan karir kolaboratif, dan pemahaman 

berkenaan dengan manajemen program bimbingan karir kolaboratif. Rendahnya 

pemahaman guru BK/konselor terhadap diri siswa mengakibatkan guru 

BK.konselor tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa akan layanan bimbingan 

dan konseling yang berdasarkan kondisi diri dan lingkungannya. Sedangkan 

rendahnya kompetensi manajemen bimbingan karir kolaboratif guru 

BK/konselor, terdapat pada aspek penyusunan program yang tidak berdasarkan 

analisis kebutuhan siswa dan orang tua, kurangnya kompetensi dalam 

pelaksanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan program, dan kurangnya 

kompetensi dalam hal evaluasi program bimbingan karir kolaboratif baik dalam 

proses pelaksanaan program maupun pada evaluasi hasil pelaksanaan program. 



 

158 
Afdal, 2015 
Model bimbingan karir kolaboratif dalam memantapkan perencanaan karir siswa SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Kondisi kurang mantapnya perencanaan karir siswa SMA, rendahnya 

kompetensi guru BK/konselor dalam bimbingan karir kolaboratif serta tidak 

adanya usaha kolaboratif yang terencana dengan orang tua semakin meyakinkan 

diperlukannya sebuah model bimbingan karir kolaboratif yang terstruktur dalam 

membantu anak merencanakan karirnya.  

Secara operasional yang dimaksud dengan model bimbingan karir 

kolaboratif dalam penelitian ini adalah sebuah prosedur/pedoman sistematis 

yang dapat digunakan oleh guru BK/konselor dalam usaha membantu 

perencanaan karir siswa melalui aktifitas kerja sama/kolaboratif dengan orang 

tua siswa, yang mengacu pada sifat sukarela, kesamaan/keseimbangan, tujuan 

bersama, berbagi tanggung jawab, akuntabilitas hasil dan berbagi sumber. Untuk 

menghasilkan model yang baik dan teruji, telah dilakukan prosedur penelitian 

dan pengembangan yang terdiri atas lima langkah utama, yakni studi 

pendahuluan, perancangan model, uji kelayakan model, uji efektivitas dan 

sosialisasi model.  

Model bimbingan karir kolaboratif dalam memantapkan perencanaan 

karir siswa SMA terdiri atas model umum bimbingan karir kolaboratif, panduan 

praktik bagi guru BK/konselor dan orang tua serta lembar kerja perencanaan 

karir siswa (LKPKS). Model umum terdiri dari  rasional, tujuan, asumsi, 

komponen, kualifikasi dan kompetensi guru BK/konselor, peran orang tua, 

tahapan.prosedur pelaksanaan model, struktur dan isi, serta evaluasi dan 

indikator keberhasilan. Panduan praktik terdiri dari deskripsi, karakteristik 

hubungan, setting layanan dan pelaksanaan layanan. Sedangkan lembar kerja 

perencanaan karir siswa berisi pendahuluan (yang berisi pengantar, tujuan, cara 

penggunaan, dan peran guru BK/konselor dan orang tua), bagian pemahaman 

diri, bagian pemahaman lingkungan, bagian perumusan pilihan dan bagian 

rencana tindakan. Pada masing-masing bagian pada lembar kerja siswa berisi 

hal-hal yang perlu diketahui, format isian dan evaluasi yang bisa digunakan oleh 

siswa, guru BK/konselor dan orang tua. Model bimbingan karir kolaboratif 

efektif untuk membantu siswa SMA memantapkan perencanaan karir siswa, 

yang dibuktikan dengan meningkatnya perencanaan karir siswa sesudah 
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implementasi pelaksanaan model, baik dalam pemahaman diri, pemahaman 

lingkungan, perumusan pilihan maupun dalam hal perumusan rencana tindakan. 

 

Keefektifan penelitian ini tentunya tidak datang secara tiba-tiba 

melainkan melalui proses penelitian. Keberhasilan penelitian ini didukung oleh 

adanya studi kebutuhan (need assesment) terhadap kebutuhan siswa dalam 

merencanakan karirnya. Melalui studi pendahuluan yang sudah dilakukan, guru 

BK/konselor memahami bahwa kegiatan bimbingan dan konseling bukanlah 

kegiatan insedentil semata, yang hanya dilaksanakan/dilakukan jika siswa 

menghadapi masalah, akan tetapi jauh pada kegiatan yang memerlukan 

perencanaan yang matang dan melakukan studi/kajian tentang berbagai 

kebutuhan siswa dan studi terhadap berbagai kebutuhan orang tua/keinginan 

orang tua terhadap pendidikan anaknya. Penelitian ini mampu meningkatkan 

peran dan keterlibatan orang tua karena hubungan kolaboratif yang dibangun 

oleh guru BK/konselor dengan orang tua berdasarkan pada komunikasi yang 

hangat, komitmen yang tinggi, menyadari potensi dan perbedaan dan kesamaan 

tujuan. Keberhasilan penelitian ini  dipengaruhi oleh adanya penyusunan 

program bimbingan karir kolaboratif yang dilakukan guru BK/konselor dengan  

membina hubungan dengan orang tua untuk menciptakan kondisi yang nyaman, 

berkomitmen dengan hubungan, menyadari perbedaan individu, 

mengidentifikasi kemungkinan adanya hambatan/tantangan, berbagi tanggung 

jawab dan membangun komunikasi yang hangat untuk rencana lebih lanjut 

dalam rangka membantu siswa mencapai kesuksesannya. Disamping itu, 

kesuksesan kolaboratif yang dilakukan oleh guru BK/konselor dengan orang tua 

dikarenakan setiap komponen merasa dilibatkan secara aktif dan merasa 

dibutuhkan satu sama lainnya. Beberapa ahli menyatakan bahwa kolaboratif 

yang dilakukan antar guru BK/konselor dengan orang tua didasarkan pada 

sharing dan transfering berbagai informasi yang ada untuk perencanaan dan 

pelaksanaan tujuan yang lebih komprehensif. Selain itu, kegiatan kolaboratif 

yang dilakukan oleh tim kolaboratif akan optimal apabila masing-masing 

komponen dapat memahami keinginan dan tujuan bersama, saling 
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menguntungkan, distribusi peran yang seimbang dan bertanggung jawab 

terhadap peran masing-masing.  

 

Peran kolaboratif yang ditunjukkan orang tua dan guru BK/konselor 

membantu siswa untuk memahami berbagai aspek yang ada dalam dirinya yang 

kemudian dihubungkan dengan kondisi luar diri untuk memperoleh rumusan 

pilihan dan rencana tindakan yang tepat untuk pendidikan dan karirnya di masa 

akan datang. Penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan orang tua dalam 

pendidikan anak memberikan dampak yang signifikan dalam keputusan karir 

siswa. Keikutsertaan orang tua tersebut dilakukan dalam aspek pemahaman diri, 

pemahaman akan berbagai pilihan, pengambilan keputusan dan pilihan.  

Berdasarkan pertimbangan teoritis dan empiris, maka model ini layak 

digunakan untuk membantu siswa SMA merencanakan karir ke arah yang lebih 

mantap dalam hal pemahaman diri, pemahaman lingkungan, perumusan pilihan 

dan rencana tindakan melalui serangkaian kegiatan kolaboratif antara guru 

BK/konselor dengan orang tua dengan memenuhi syarat sebagai berikut: (1). 

Kelompok sasaran, pada aspek kelompok sasaran, model ini dapat digunakan 

pada siswa SMA yang sedang dan membutuhkan perencanaan karir. Model ini 

pada prosedur penelitian diujicobakan keefektivannya pada siswa SMA kelas XI, 

akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dapat dilaksanakan pada siswa dengan 

tingkatan yang berbeda sesuai dengan program bimbingan karir yang disusun 

oleh guru BK/konselor. Agar berhasil dengan optimal, pelaksanaan model ini 

memerlukan keseriusan siswa dalam mengikuti, berkonsultasi dan mengisi setiap 

lembar kerja perencanaan karir dengan baik dan berkesinambungan; (2) aspek 

pelaksana kegiatan, model ini dapat digunakan oleh guru BK/konselor dan orang 

tua siswa SMA secara bersama-sama dalam rangka membantu anak mencapai 

perencanaan karir yang mantap. Guru BK/konselor dan orang tua perlu bertemu 

untuk memperoleh pemahaman yang sama berkenaan dengan peran dan 

tanggung jawab masing-masing komponen dalam pelaksanaan model. Guru 

BK/konselor hendaknya berlatar belakang minimal sarjana muda bidang 

bimbingan dan konseling. Guru BK/konselor yang memiliki kualifikasi 
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pendidikan non BK dapat melakukan model ini dengan syarat telah memperoleh 

pendidikan dan latihan dalam bidang bimbingan dan konseling yang memadai 

untuk dipersyaratkan menjadi guru BK di SMA. Orang tua yang dimaksudkan di 

sini dapat berarti orang tua kandung (ayah dan/ atau ibu), orang tua tiri (ayah 

dan/atau ibu tiri) dan wali yang memiliki perhatian dan kemauan yang tinggi 

terhadap kemajuan pendidikan untuk mewujudkan perencanaan karir yang lebih 

matang. Lebih lanjut, penelitian ini belum mengukur perbedaan karakteristik 

orang tua sehingga model ini dapat digunakan oleh orang tua dengan 

karakteristik yang berbeda.  

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi disusun berdasarkan temuan di lapangan berkenaan dengan 

model bimbingan karir kolaboratif dalam memantapkan perencanaan karir siswa 

SMA. Rekomendasi ini ditujukan bagi pemecahan masalah pendidikan dan 

penelitian selanjutnya. Rekomendasi tersebut dipaparkan sebagai berikut   

1. Pemecahan masalah pendidikan   

Penelitian ini secara empirik telah membuktikan bahwa keterlibatan 

orang tua melalui kegiatan kolaboratif dengan guru BK/konselor secara 

efektif membantu siswa SMA merencanakan karirnya. Untuk itu, diperlukan 

kebijakan strategis yang mendukung keterlibatan orang tua dalam pendidikan 

anaknya melalui berbagai panduan, khususnya panduan keterlibatan orang 

tua dalam perkembangan karir anaknya. Penelitian ini dapat dijadikan 

informasi awal untuk pengembangan panduan keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan anak baik dalam bidang pengembangan akademik, pribadi/sosial 

maupun dalam bidang pengembangan karir.  

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi guru 

BK/konselor dalam bimbingan karir kolaboratif masih rendah. Kompetensi 

yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan praktik guru 

BK/konselor dalam bimbingan karir kolaboratif. Pengetahuan dan praktik 

secara mendalam dalam bimbingan karir kolaboratif yang dimaksud di rinci 

dalam pemahaman berkenaan dengan diri siswa, pemahaman berkenaan 
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dengan perencanaan karir, pemahaman berkenaan dengan konsep dasar 

bimbingan karir kolaboratif dan pemahaman berkenaan dengan manajemen 

bimbingan karir kolaboratif. Untuk itu, diperlukan penyiapan calon guru 

BK/konselor yang memahami keilmuan dan praktik secara mendalam 

berkenaan dengan bimbingan karir kolaboratif dengan cara melakukan 

evaluasi, kajian ulang dan revisi  konten kurikulum pada mata kuliah yang 

relevan seperti mata kuliah bimbingan karir. Penelitian ini juga memaparkan 

pentingnya kerja sama (kolaboratif) yang baik dengan berbagai pihak untuk 

kesuksesan pelaksanaan program bimbingan dan konseling komprehensif. 

Untuk itu, calon guru BK/konselor perlu disiapkan dengan pemahaman 

keilmuan dan praktis tentang pentingnya kolaboratif dalam beberapa 

matakuliah lain yakni manajemen bimbingan dan konseling, konseling 

keluarga, layanan konseling di sekolah, praktik bimbingan dan konseling dan 

matakuliah lain yang relevan.  

Lebih lanjut, perlu adanya wadah untuk memikirkan, mengkaji dan 

memasukkan isu-isu berkenaan dengan keterlibatan orang tua dalam 

perencanaan karir siswa dengan mengadakan pelatihan/lokakarya bimbingan 

karir kolaboratif di berbagai jalur, jenjang dan setting pendidikan, baik yang 

bersifat latihan pra jabatan maupun dalam jabatan (in service training). Hal 

ini penting dilakukan agar konselor dan calon konselor memahami secara 

komprehensif bimbingan karir kolaboratif sebagai salah satu upaya dalam 

memantapkan perencanaan karir siswa.   

Selanjutnya, penelitian ini secara teoritik dan empirik menjelaskan 

tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak pada 

umumnya dan perencanaan karir pada khususnya. Untuk itu, peneliti juga 

menyarankan agar peranan orang tua lebih besar terhadap pendidikan 

anaknya. Orang tua diharapkan tidak hanya menyediakan sarana dan 

prasarana terhadap kemajuan pendidikan anaknya, akan tetapi dibutuhkan 

perhatian dan keseriusan yang lebih dalam hal memberikan motivasi di 

rumah, secara aktif dan sukarela datang ke sekolah untuk berdiskusi tentang 

masalah-masalah perkembangan pendidikan dan karir anak, ikut serta dalam 
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kegiatan yang diadakan guru BK/konselor dan sekolah dalam penguatan 

peran orang tua dan sebagainya. Orang tua dapat menjadikan hasil penelitian 

ini (terutama lembar kerja perencanaan karir siswa) sebagai informasi awal 

untuk mendalami berbagai hal tentang perencanaan karir siswa. Dengan 

memperoleh informasi awal, orang tua dapat memahami berbagai 

karakteristik dan keinginan anak berkenaan dengan karir dan pendidikan 

lanjutan yang direncanakannya sehingga tidak terjadi pertentangan antara 

orang tua dan anak berkenaan dengan rencana karir dan pendidikan lanjutan.  

2. Penelitian lanjutan. 

Penelitian berkenaan dengan model bimbingan karir kolaboratif ini 

digunakan untuk membantu siswa SMA memantapkan perencanaan karirnya 

dengan komponen guru BK/konselor dan orang tua sebagai komponen 

pelaksana sedangkan siswa sebagai kompenen/subjek sasaran. Penelitian ini 

melibatkan guru BK/konselor yang tidak banyak dalam uji lapangan. Untuk 

itu, pada komponen pelaksana guru BK/konselor, peneliti yang berminat 

dalam hal bimbingan karir kolaboratif, dapat melanjutkan penelitian pada 

subjek yang lebih luas, baik dalam skala daerah, regional maupun dalam 

skala nasional. Hal ini menjadi penting, agar model ini bisa dilakukan oleh 

guru BK/konselor secara luas dengan memperhatikan berbagai kebutuhan 

akan kompetensi yang diharapkan dalam membantu siswa merencanakan 

karirnya.  

Pada komponen orang tua, uji lapangan penelitian ini dilakukan 

bersama orangtua siswa pada kelas eksperimen yang memiliki kemauan dan 

komitmen terhadap pelaksanaan proses penelitian secara menyeluruh, tanpa 

memperhatikan berbagai karakteristik orangtua seperti tingkat pendidikan, 

status sosial ekonomi dan lainnya. Peneliti selanjutnya yang berminat dalam 

hal ini dapat meneliti subjek penelitian orang tua yang lebih luas dengan 

memperhatikan berbagai aspek dalam diri orang tua tersebut, seperti 

perbedaan orang tua laki-laki dengan perempuan (ayah atau  ibu), perbedaan 

orang tua kandung dengan tiri atau walinya, perbedaan berdasarkan jenjang 



 

164 
Afdal, 2015 
Model bimbingan karir kolaboratif dalam memantapkan perencanaan karir siswa SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

pendidikan, perbedaan berdasarkan daerah (perkotaan atau perdesaan), 

perbedaan status sosial ekonomi dan variabel lainnya.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas XI dengan memberikan 

materi pemantapan perencanaan karir secara berturut-turut selama 11 kali 

pertemuan. Penelitian lanjutan dapat melihat efektivitas pelaksanaan model 

melalui penelitian longitudinal, dengan membagi aspek pemahaman diri 

pada kelas X, pemahaman lingkungan pada kelas XI dan perumusan pilihan 

dan rencana tindakan pada kelas XII. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membagi lembar kerja perencanaan karir siswa (LKPKS) ke dalam 3 (tiga) 

bagian pada masing-masing tingkatan siswa. Kondisi ini direkomendasikan 

mengingat pentingnya bidang pengembangan kemandirian siswa lainnya 

yang tidak hanya pada bidang karir saja, akan tetapi mencakup bidang lain 

seperti bidang akademik, pribadi dan sosial. Penelitian lanjutan terhadap 

komponen siswa juga dapat dilakukan dengan pengembangan kepada 

keefektivan pelaksanaan model ini pada jenis pendidikan SMK, yang terlebih 

dahulu juga dilakukan terhadap studi pendahuluan karakteristik SMK karena 

berbeda dengan SMA, baik dalam hal tujuan pendidikan secara umum, 

karakteristik siswa, karakteristik lingkungan sekolah dan suasana hubungan 

antar guru BK/konselor dengan siswa.  

 


