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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini dikemukakan mengenai simpulan dari hasil penelitian dan 

rekomendasi penelitian bagi program Studi Manajemen UPI, dosen dan/atau 

Penasehat Akademik, UPT LBK, dan bagi peneliti selanjutnya.  

A. Simpulan 

Hasil penelitian mengenai program bimbingan karier untuk peningkatan core 

work skills mahasiswa semester akhir Prodi Manajemen UPI, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

Tingkat core work skills mahasiswa semester akhir Prodi Manajemen UPI, 

berdasarkan hasil pretest pada subjek eksperimen dan kontrol menunjukkan sebagian 

indikator core work skills telah memadai dan sebagian lainnya masih minim. Dari 20 

indikator, terdapat 10 indikator berada pada kategori tinggi dan 10 indikator masih 

berada pada kategori sedang. Perlakuan pada indikator kategori sedang difokuskan 

untuk terjadinya peningkatan menuju kategori tinggi atau sangat tinggi dan pada 

kategori tinggi akan diberikan perlakuan sebagai penguatan. 

Program bimbingan karier efektif untuk peningkatan core work skills 

mahasiswa. Peningkatan dapat dilihat dari hasil posttest yaitu terdapat 20 indikator 

core work skills, 18 indikator efektif meningkat dan 2 indikator belum mengalami 

peningkatan.   

B. Rekomendasi 

Sehubungan dengan simpulan di atas, maka diajukan rekomendasi sebagai 

berikut. 

1. Bagi Program Studi Manajemen UPI 

Kajian core work skills sangat penting dan seharusnya mendapat porsi yang 

sama pentingnya dengan materi kuliah lainnya. Kajian core work skills ini sangat 

diperlukan bagi kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja khususnya bagi 

mahasiswa semester akhir. Kajian core work skills yang dimaksud berupa: a) 

keterampilan dasar: komunikasi; b) keterampilan berpikir: pemecahan masalah dan 
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berpikir inovatif; c) keterampilan afektif: tanggung jawab, sikap positif terhadap 

pekerjaan, efisiensi, keterampilan interpersonal, bekerja sebagai tim, percaya diri, 

citra diri yang positif, kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, antusiasme, motivasi, 

disiplin, manajemen diri, rapi, kejujuran, integritas, dan kemampuan untuk bekerja 

tanpa pengawasan.   

2. Bagi Dosen dan/atau Penasehat Akademik 

Program bimbingan karier ini diharapkan menjadi referensi bagi dosen 

dan/atau penasehat akademik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

layanan bimbingan karier untuk peningkatan core work skills mahasiswa. 

3. Bagi Unit Pelayanan Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling (UPT-LBK) UPI 

UPT LBK UPI diharapkan dapat mengimplementasikan program bimbingan 

karier dalam upaya peningkatan core work skills bagi seluruh mahasiswa khususnya 

bagi mahasiswa semester akhir berupa pemberian layanan dasar yang bersifat 

terencana dan terprogram baik dalam pelatihan sepekan atau program bimbingan 

karier yang terintegrasi dalam mata kuliah di setiap program studi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

pengambilan sampel penelitian dari berbagai program studi di Universitas 

Pendidikan Indonesia atau di perguruan tinggi lainnya untuk dapat menguji 

keterandalan program bimbingan karier dalam upaya peningkatan core work 

skills bagi semua mahasiswa semester akhir.  

b. Selain menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan 

wawancara, hendaknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat lainnya seperti observasi langsung, wawancara 

yang mendalam serta laporan dari dosen maupun orang yang berkaitan 

langsung dengan subjek penelitian agar dapat mengukur perilaku nyata atau 

kemampuan core work skills yang sebenarnya dari sampel penelitian.  

c. Dari 20 indikator core work skills, 18 indikator efektif mengalami 

peningkatan dan 2 indikator belum mengalami peningkatan setelah pemberian 

program bimbingan karier sehingga peneliti selanjutnya dapat 
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mengembangkan pendekatan lain sebagai penunjang dalam meningkatkan 2 

indikator core work skills mahasiswa.  

d. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester akhir Prodi Manajemen 

UPI, kepada peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian tentang 

core work skills diberbagai Program studi yang memiliki orientasi work skills 

lainnya. 

 


