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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI  DAN REKOMENDASI 

 

BAB  V  ini  menguraikan  simpulan  secara  keseluruhan, implikasi dan 

rekomendasi bagi Guru BK dan peneliti selanjutnya. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  pada  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  penelitian  dapat 

disimpulkan  bahwa  tujuan  penelitian  telah  tercapai,  yaitu  dengan  

diperolehnya profil kemampuan pilihan karir peserta didik dan program  

bimbingan  karir untuk meningkatkan kemampuan pilihan karir peserta didik.  

Selanjutnya,  secara  rinci  terdapat  beberapa  kesimpulan  yang berkaitan dengan 

hasil penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Profil umum kemampuan pilihan karir peserta didik kelas IX SMP Negeri 

2 Lembang Tahun Pelajaran 2015-2016 berada pada  kategori  sedang.  

Hal  ini  menunjukkan  bahwa peserta didik dapat menyebutkan cita-cita 

tapi belum mampu mengidentifikasi minat dan bakat yang ada dalam diri; 

masih mudah terpengaruh oleh teman dan orangtua dalam memilih 

pendidikan lanjutan; mengikuti  kegiatan  keahlian  di  luar sekolah  karena  

perintah  orangtua; berdiskusi mengenai  informasi  pendidikan lanjutan  

karena adanya  ajakan  teman; kurang memiliki kepercayaan diri terhadap 

pilihan sekolah lanjutan yang dipilihnya. 

2. Program  bimbingan  karir untuk meningkatkan kemampuan pilihan karir  

dapat  memberikan  gambaran  secara  umum  yang menitikberatkan  pada  

upaya  untuk  meningkatkan kemampuan pilihan karir dengan cara 

mengembangkan potensi unggul peserta didik.   

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Program bimbingan karir merupakan salah satu bagian dari bimbingan dan 

konseling di sekolah yang dapat membantu peserta didik dalam memperoleh 

informasi tentang kemampuan pengetahuan diri dan sikap terhadap karir, 
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sehingga peserta didik mampu memilih karir sesuai potensinya masing-

masing. Peserta didik kelas IX berada antara tahap pertumbuhan dan tahap 

eksplorasi, pada tahap ini individu telah dapat mencari dan memperoleh 

informasi yang berguna dalam pemilihan bidang peminatan, pendidikan 

lanjutan, dan pekerjaan. 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi secara praktis berkenaan dengan pengembangan dan pembuatan 

program bimbingan karir untuk meningkatkan kemampuan pilihan karir 

peserta didik, yaitu guru bimbingan dan konseling dapat 

mengimplementasikan program bimbingan karir untuk meningkatkan 

kemampuan pilihan karir peserta didik SMP sebagai upaya untuk dapat 

membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kemampuan 

pilihan karir peserta didik dalam menentukan pilihan studi atau sekolah 

setelah tamat SMP nantinya dengan berdasarkan aspek pengetahuan diri dan 

sikap karir. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  berikut  ini 

beberapa  rekomendasi  yang  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  yang 

bermanfaat bagi beberapa pihak. 

 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Gambaran  umum  kemampuan pilihan karir peserta didik  kelas  IX  SMP  

Negeri  2 Lembang  Tahun  Pelajaran  2015-2016  berada  pada  kategori  sedang.  

Hal  ini menunjukan  peserta didik  masih  belum  optimal  kemampuan dalam  

pilihan karir Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih lanjut untuk 

meningkatkan kemampuan pilihan karir.  Upaya  meningkatkan  kemampuan 

pilihan karir peserta didik,  Guru Bimbingan  dan  Konseling  dapat  

menggunakan  program  bimbingan karir untuk  meningkatkan  kemampuan 

pilihan karir  dalam  memberikan  layanan  bimbingan klasikal maupun kelompok 

serta konseling karir.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menelaah  gambaran  kemampuan pilihan 

karir secara  umum.  Sehingga  peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  

penelaahan  lebih lanjut  mengenai  kemampuan pilihan karir  berdasarkan  

indikator yang belum di teliti, instrument yang digunakan menggunakana data 

wawancara dengan berbagai pihak sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih 

jelas dan kuat.  


