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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Bimbingan Karir Terhadap Kesiapan Kerja Siswa TGB SMK Negeri 9 

Garut” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1) Pelaksanaan bimbingan karir di SMK Negeri 9 Garut tergolong dalam 

kriteria Cukup Baik. Bimbingan karir di SMK Negri 9 Garut dilihat dari 

aspek proses kegiatan bimbingan karir dengan indikator tujuan program 

bimbingan karir serta penyusunan program bimbingan karir.  

2) Tingkat kesiapan kerja siswa TGB SMK Negeri 9 Garut tergolong dalam 

kriteria Baik. Kesiapan kerja siswa dilihat dari aspek ciri-ciri seseorang 

yang memiliki kesiapan kerja dengan indikator memiliki pertimbangan yang 

logis dan objektif, mampu bekerjasama, memiliki sikap kritis, keadaan 

mental dan emosi yang serasi, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, 

bertanggung jawab, memiliki ambisi untuk maju, memiliki keerampilan dan 

kemampuan serta keterbatasan fisik.  

3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari bimbingan karir terhadap 

kesiapan kerja siswa TGB SMK Negeri 9 Garut. Besarnya pengaruh 

bimbingan karir terhadap kesiapan kerja siswa TGB di SMK Negeri 9 Garut 

tergolong dalam kategori yang Cukup Kuat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1) Bagi sekolah, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaruh bimbingan 

karir terhadap kesiapan kerja siswa TGB di SMK Negeri 9 Garut masuk 

dalam kategori cukup kuat. Sehingga, diharapkan sekolah dapat 



73 
 

Ari Rachmawan, 2017 
PENGARUH BIMBINGAN KARIR TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWATGB SMK NEGERI 9 GARUT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

meningkatkan serta mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan karir agar 

pelaksanaannya menjadi sangat baik.  

2) Bagi peserta didik, diharapkan lebih memanfaatkan kegiatan bimbingan 

karir yang diadakan oleh pihak sekolah. Hal ini, agar kesiapan kerja 

semakin meningkat. 

3) Untuk peneliti yang berminat untuk mengkaji dan menelaah secara lebih 

luas dan mendalam  mengenai masalah yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini, sebaiknya dapat mengembangkan penelitian menggunakan 

metode dan instrumen penelitian yang berbeda, sehingga diperoleh hasil 

penelitian komprehensif.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dipastikan adanya 

keterbatasan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

mengalami beberapa keterbatasan diantaranya: 

1) Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuisioner yaitu 

terkadang jawaban yang dibrikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan 

sesungguhnya. 

2) Kuisioner yang disebarkan oleh peneliti masih belum cukup sempurna, hal 

ini ditandai dengan adanya butir-butir soal yang tidak valid.  

 

 


