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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

              Kesimpulan  yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini dikaitkan 

dengan pengujian hipotesis serta berdasarkan deskripsi data yang berhasil 

dikumpulkan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :    

  1. Bimbingan   karir   dapat   menjadikan   siswa   kelas   IX    tidak    ragu   untuk 

melanjutkan studi lanjut ke SMK karena persepsi siswa sudah kuat bahwa 

sekolah kejuruan akan memberikan karir yang baik di masa mendatang, 

sehingga siswa mantap memilih SMK sebagai studi lanjut setelah SMP. 

  2. Pelaksanaan  bimbingan  karir  di  SMPN  1  Jalancagak,  dapat  dilaksanakan 

dengan baik, dari hasil penelitian bimbingan karir mempengaruhi kemantapan 

pengambilan keputusan melanjutkan ke SMK berada dalam kategori rendah. 

  3. Persepsi  siswa  tentang  Pendidikan  Teknologi  Kejuruan,  hasil  penelitian 

menunjukkan berpengaruh terhadap kemantapan pengambilan keputusan 

melanjutkan ke SMK berada dalam kategori rendah. Siswa cukup mengenal 

SMK dan mantap untuk memilih SMK sebagai studi lanjut. 

 4. Bimbingan  karir  dan  persepsi  siswa  tentang Pendidikan Teknologi Kejuruan  

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemantapan pengambilan 

keputusan melanjutkan  ke SMK berada dalam dikategorikan rendah. 

Kemantapan pengambilan keputusan melanjutkan ke SMK tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel bimbingan karir dan persepsi   siswa   tentang   

Pendidikan     Teknologi    Kejuruan, tetapi dipengaruhi juga oleh variabel lain 

diantaranya orang tua, keberhasilan kakak kelas, guru pembimbing, sekolah, 

gender dan lain-lain. 

 

B. Implikasi Penelitian terhadap SMP Negeri 1 Jalancagak Kab. Subang  
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         Hasil penelitian yang merupakan upaya memahami faktor-faktor yang 

mendukung kemampuan siswa dalam memantapkan mengambil  keputusan 

melanjutkan ke SMK mengandung beberapa implikasi bagi penyelenggaraan 

pendidikan di SMP khususnya di SMP Negeri 1 Jalancagak Kab. Subang.    

Implikasi-implikasi yang perlu dikaji adalah:  

1. Implikasi secara teoritis  

     Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Jalancagak Kabupaten Subang 

secara teoritis : 

  a. Mengungkap adanya pengaruh bimbingan karir tentang pendidikan teknologi 

dan kejuruan pada Studi lanjut ke SMK.  

  b. Kemantapan siswa memilih. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai 

studi lanjut setelah lulus SMP. 

2. Implikasi secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat : 

    a.  Meningkatkan kemantapan siswa dalam memilih sekolah lanjut. 

    b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam meningkatkan  

kematangan memilih SMK dalam studi lanjutnya. 

   c. Mengembangan karir siswa  yang akan memasuki Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) sebagai studi lanjut 

 

C. Rekomendasi  

             Kesimpulan, pembahasan dan implikasi penelitian seperti  yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dikembangkan beberapa rekomendasi yang relevan 

bagi : 

1. SMP Negeri 1 Jalancagak Kabupaten Subang. 

    a) Kepala Sekolah selaku pembina pembimbing layanan dan bimbingan 

konseling di sekolah sebaiknya siswa dibimbing berdasarkan hasil 

penelusuran yang cermat terhadap kemampuan dan minat siswa, 

memberikan  pelayanan kepada semua siswa dengan mempertimbangkan 

potensi-potensi pribadi serta karakteristik siswa. 
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b) Guru  sebagai  pembimbing  konseling,  khususnya  bimbingan  karir 

memberikan informasi studi lanjut, dengan cara siswa memperoleh brosur, 

presentasi yang diberikan pihak SMK, memberikan gambaran prospek 

setelah lulus SMK bisa bekerja di perusahaan atau pabrik.   

      

 

      c) Pembimbing layanan dan bimbingan konseling dalam pelaksanaan menjalin 

hubungan kerjasama antara sekolah dengan unsur-unsur diluar sekolah 

yang saling menunjang dengan demikian pihak sekolah bisa memfasilitasi 

jurusan apa yang banyak diminati oleh siswa, salah satu cara dengan 

diadakannya  kunjungan studi ke sekolah SMK yang akan menjadi pilihan 

siswa, supaya mereka mempunyai pengalaman konkrit dan nyata tentang 

SMK. 

     d) Tim dari guru bimbingan konseling mencoba membuat program layanan 

bimbingan karir dan Satuan Layanan Bidang Karir, diharapkan dapat 

dipakai untuk siswa kelas IX supaya menambah wawasan tentang studi 

lanjut setelah lulus SMP. 

 

2. Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Jalancagak Kab. Subang. 

         a) Siswa perlu mengetahui dan memahami dengan baik bimbingan karir yang 

di berikan di sekolah oleh guru bimbingan konseling. 

    b) Siswa memilih   dan  penentuan  SMK  yang  dipilah   didasarkan  keputusan 

siswa sendiri.  

    c) Siswa  perlu  belajar  bagaimana  meningkatkan  perlunya  bimbingan  karir  

mereka, dalam memilih SMK berdasarkan hasil penelusuran yang cermat 

terhadap kemampuan dan minat yang dimiliki, sehingga tidak menyalahkan 

pihak sekolah pada waktu salah memilih sekolah.  

    d) Siswa  perlu  belajar  bagaimana  memanfaatkan  bimbingan  karir  dalam 

meningkatkan kemantapan studi lanjut. 
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    e) Siswa perlu meningkatkan persepsi tentang  SMK, sehingga    memantapkan 

mengambil keputusan memilih Studi lanjut yang sesuai dengan  kebutuhan  

dan  cita - citanya.  

 

 

 

 

3. Peneliti selanjutnya :  

    a)  Penelitian yang serupa seyogyanya menggunakan sampel yang lebih banyak 

yang melibatkan berbagai pihak dan satuan pendidikan sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendukung hasil penelitian ini.  

   b)  Perlu  dilakukan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  faktor  lain yang belum 

terungkap dalam penelitian ini yang mempengaruhi variabel kemantapan 

pengambilan keputusan melanjutkan ke SMK. 

 

 

 

     

    

 


