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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Bab I menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi. 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Kemajuan teknologi informasi saat ini membuat semakin mengikisnya sekat 

dan batas kehidupan sehari-hari. Fenomena yang muncul sebagai dampak dari 

pesatnya perkembangan arus teknologi dan informasi ini adalah semakin 

familiarnya individu menjadikan internet sebagai konsumsi sehari-hari dalam 

melakukan aktivitas kehidupannya. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 1995 

Nua Internet Survey merilis sebuah hasil survey  bahwa ……ada 195 juta pengguna 

internet di seluruh dunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari (Reile, 2000, hlm. 71). Fakta tersebut sangat memungkinkan terjadinya 

pertukaran informasi yang cepat tanpa terhambat oleh ruang dan waktu. 

Perkembangan kemajuan teknologi informasi tersebut harus disambut 

sebagai sebuah tantangan kehidupan yang akan menjadi suatu daya tarik yang kuat 

untuk mengaplikasikannya dalam ranah pendidikan. Sebagaimana pendapat 

Kenneth B. Hoyt dan Pat Nellor Wickwire (2001) yang menyatakan bahwa era 

layanan informasi pengetahuan mencerminkan berbagai perubahan yang saling 

terkait dalam aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, karir, pendidikan, pekerjaan dan 

sistem hidup lainnya. Oleh sebab itu, penerapan teknologi informasi di bidang 

pendidikan akan menjadi suatu urgensi tersendiri dalam menyelaraskan dengan 

kemajuan zaman yang semakin mutakhir. 

Sekolah sebagai tempat siswa mengembangkan potensi dirinya dalam 

merubah perilaku serta sikap, pengetahuan dan keterampilannya akan sangat 

menentukan bagaimana peserta didik meraih masa depannya. Dalam konteks ini 

termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA), yang mana peserta didiknya sudah 

memasuki masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang singkat dan sulit 

dalam perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini individu mengalami 

ambivalensi kemerdekaan. Pada satu sisi individu menunjukkan ketergantungan 

pada orang tua dan orang dewasa; pada sisi lain individu menginginkan pengakuan 
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dirinya sebagai individu mandiri (Supriatna, 2009,hlm.17). Yusuf (2010,hlm. 35) 

menyatakan remaja dituntut untuk memenuhi tugasnya dalam perkembangan 

karirnya. Selanjutnya Yusuf (2010, hlm.36) menegaskan bahwa hakikat tugas 

remaja adalah memenuhi tugas dalam perkembangan karir yaitu; 1) remaja dapat 

memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan 2) 

mempersiapkan diri memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki 

pekerjaan tersebut. Apabila remaja tidak dibantu dalam memenuhi tugas untuk 

memilih dan menentukan karir, tentu akan berdampak pada munculnya kesulitan. 

Hirschi (Angelia, 2012, hlm. 6) mengatakan bahwa mempersiapkan masa depan 

vokasional adalah salah satu tugas perkembangan remaja, sehingga penting 

mendampingi remaja dalam mempersiapkan karirnya. 

Faktanya, perkembangan karir sebagai salah satu tugas perkembangan 

remaja belum sepenuhnya optimal. Hasil studi pendahuluan profil kematangan karir 

siswa kelas X SMA Negeri 11 Bandung yang terdiri dari 273 siswa dari total 381 

peserta didik atau sekitar 81,74% berada pada kategori matang, 60 siswa dari total 

334 siswa atau sekitar 17,96% berada pada kategori cukup matang, dan sebanyak 1 

orang siswa atau sekitar 0,30% orang siswa berada pada kategori belum matang. 

Kondisi seperti ini memperlihatkan cukup variatifnya kematangan karir siswa. Oleh 

sebab itu, perlu disusun program bimbingan karir yang dapat membantu peserta 

didik dalam mengembangkan kemampuan membuat keputusan dalam memilih 

karirnya. 

Savickas (2011) menyatakan bahwa remaja cenderung membuat pilihan-

pilihan karir dan mengetahui lebih banyak mengenai karir dengan menggunakan 

kesempatan dan sumberdaya dari lingkungan mereka. Pendapat tersebut 

mempertegas pendapat dari Herr & Creamer (Manrihu, 1992, hlm. 36) yang 

menyatakan bahwa kematangan karir menjadi tujuan dari perkembangan karir. Oleh 

sebab itu, pengukuran kematangan karir dipandang perlu sebagai upaya untuk 

menilai kesiapan mengambil keputusan (untuk berperan serta dalam berbagai 

macam pengalaman pengembangan, khususnya pengembangan keputusan karir), 

berfungsi sebagai instrumen diagnostik dalam menentukan perlakuan, dan 

mengevaluasi tingkat stategi yang ditujukan untuk membantu pencapaian tujuan 

vokasional. 
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Sementara, apabila menelisik beberapa penelitian dengan fokus kajian 

kematangan karir ditemukan beberapa hasil yang beragam, yakni terentang baik 

berada pada kategori rendah, sedang, maupun tinggi. Penelitian Sisca pada tahun 

2015 pada remaja Sekolah Menengah Atas di Jakarta menyasar remaja dengan 

rentang usia 15-18 tahun dengan jumlah responden sebanyak 332 orang. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan karir remaja secara umum  berada 

pada kategori tinggi. Cirinya remaja mulai memiliki kepedulian terhadap karir 

mereka, mencari informasi mengenai karir yang diminati, tidak ragu-ragu dalam 

memilih karir, dan memiliki tanggung jawab dalam memilih karir (Sisca, 2015, 

hlm. 118). Namun, dari penelitian tersebut juga diperoleh hasil mengejutkan yang 

memperlihatkan terdapat perbedaan kematangan karir remaja yang signifikan yang 

disebababkan oleh adanya bimbingan dan konseling berdasarkan pada wilayah / 

lingkungan tempat tinggal, jenjang / kelas pendidikan, usia, serta jenis kelamin. 

Pada tahun yang sama yakni 2015, Widyatama melakukan sebuah studi tentang 

kematangan karir mahasiswa Jurusan Psikologi di salah satu universitas swasta di 

Kota Bandung. Hasilnya menunjukkan sebanyak 54% responden masih berada pada 

tingkatan kematangan karir yang rendah, dan sebanyak 46% responden sudah 

memiliki tingkatan kematangan karir yang tinggi. Beragamnya tingkat kematangan 

karir mahasiswa tersebut diduga karena beberapa faktor seperti faktor minat, 

pengalaman, dan kemampuan eksplorasi karir yang dimiliki oleh mahasiswa 

(Widyatama, 2015, hlm. 587). 

Pada tahun 2014, Ozkamali, dkk melakukan sebuah study dengan fokus 

kajian hubungan kematangan karir dan keyakinan karir siswa sekolah menengah 

atas di Turki. Tujuan dari study tersebut adalah untuk menjelaskan hubungan antara 

kamatangan karir dan keyakinan karir yang irrasional (irrational career belief). 

penelitian melibatkan sebanyak 351 siswa sekolah menengah atas. Hasil penelitian 

menunjukkan kematangan karir berkorelasi secara negatif dan moderat terhadap 

keyakinan karir yang irasional (irrational career belief). sementara hasil analisis 

regresi menunjukkan gender dan keyakinan yang irasional (irrational career belief) 

merupakan prediktor yang signifikan terhadap kematangan karir siswa. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa irrational career belief berpengaruh sebesar 12% dari 

total variansi kematangan karir siswa, sementara tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam hal kematangan karir apabila dilihat dari gender. 
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Berikutnya adalah sebuah study yang dilakukan oleh Jawarneh pada tahun 

2016. Study tersebut bertujuan untuk mengungkap kematangan karir mahasiswa di 

Jordan. Penelitian melibatkan sebanyak 284 mahasiswa di univarsitas Jordania. 

Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa secara umum, tingkat kematangan 

karir mahasiswa berada pada tingkatan yang tinggi dalam pemahaman diri, 

pengambilan keputusan karir, dan implementasi karirnya. Akan tetapi terdapat 

perbedaan kematangan karir jika dilihat dari gender dan tingkatan pendidikan. 

Kematangan karir merujuk pada kesiapan individu dalam membuat pilihan 

pendidikan, ketepatan dalam membuat pilihan, dan kesadaran dalam membuat 

pilihan karir yang realistis dan konsisten (Jawarneh, 2016, hlm. 110). Bedasarkan 

temuan tersebut, tersirat bahwa kematangan karir merupakan sikap positif yang 

harus dimiliki oleh siswa dalam kesiapannya untuk membuat pilihan karir sesuai 

dengan tahapan perkembangannya yang didasarkan pada tuntutan lingkungan 

dimana dia berada. 

Jauh sebelumnya pada tahun 2002, Ki-Hak Lee juga melakukan penelitian 

dengan fokus kajian kematangan karir. Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan 

untuk melihat perbandingan kematangan karir siswa jenjang sekolah menengah atas 

di korea dan amerika secara silang budaya (Crosa-cultural). Penelitian 

menggunakan instrumen Career Attitude Maturity Inventory (CAMI) berbentuk 

skala Likert dengan terlebih dahulu melakukan alih bahasa baik secara konstruk 

maupun konten instrumennya. Hasilnya menemukan terdapat lompatan budaya 

(culture-bound) pada level kematangan karirnya. Temuan tersebut dibahas dalam 

perspektif perkembangan aspek budaya dan perkembangan kematangan karir siswa 

(Ki-Hak Lee, 2001, hlm. 43). 

Sementara itu, pada tahun 1992 Kelly melakukan penelitian tentang 

kematangan karir dengan subjek siswa berbakat (gifted) yang telah memasuki fase 

usia remaja. Hasilnya menemukan terdapat hubungan yang positif antara presteasi 

akademik dan kematangan karir yang dicapai oleh siswa berbakat (Kelly, 1992, 

hlm. 36). Kelly dalam penelitiannya menempatkan prestasi akademik dan gender 

sebagai independen variabel. Sementara independen variabel sebagai kematangan 

karirnya yang ditunjukkan dengan identitas karir, kebutuhan informasi karir, 

barriers career, dan aspirasi karir. Hasilnya menunukkan bahwa kelompok siswa 

berbakat memiliki barriers karir yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok 
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siswa reguler. Hal ini terjadi karena dua sebab. Pertama, kelompok siswa gifted 

lebih mampu mengekspresikan kebutuhan informasi karir mereka dibandingkan 

dengan kelompok siswa reguler. Kedua, kelompok siswa gifted memiliki 

kemampuan yang lebih luas dalam menampung aspirasi karir mereka dibandingkan 

dengan kelompok siswa reguler. Implikasi dari temuan tersebut terhadap 

pengembangan program career education and guidance identified. 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian dan pendapat-pendapat yang 

diuraikan di atas, tersirat bahwa dalam perkembangannya kematangan karir remaja 

belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih beragamnya tingkat 

kematangan karir remaja khususnya remaja yang berada pada jenjang sekolah 

menengah atas. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja, maka akan 

memberikan dampak pada perkembangan karir peserta didik di masa depan. 

Galliott & Graham (Abivian, 2016, hlm. 6) menyatakan bahwa upaya yang dapat 

dilakukan untuk membantu remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangannya 

yang berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan karir adalah melalui program 

pendidikan. Oleh sebab itu, bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari 

program pendidikan yang membantu peserta didik agar dapat menyelesaikan tugas 

perkembangannya secara optimal, berikut menemukan berbagai alternatif 

penyelesaian masalah yang dirasakan mereka, baik yang berkaitan dengan 

permasalahan belajar, pribadi, sosial maupun karir (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2007, hlm. 1). Artinya, bimbingan dan konseling diharapkan mampu 

memfasilitasi siswa dapat memahami kemampuan diri dan lingkungan sehingga 

dapat menunjang pencapaian kematangan karir. 

Upaya yang dapat ditempuh dalam membantu peserta didik menghadapi 

permasalahan karirnya adalah dengan menyusun suatu layanan bimbingan karir 

yang efektif untuk meningkatkan kematangan karir siswa. Untuk menjawab 

tantangan tersebut, tentunya program bimbingan dan konseling yang disusun juga 

harus mampu mengikuti perubahan sistem kehidupan sosial masyarakat yang 

semakin terbuka. Menurut Yusuf & Nurihsan (2005) kehidupan sosial masyarakat 

merupakan suatu sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan sistem lain. 

Keterbukaan ini mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran dan perubahan 

nilai dalam masyarakat yang akan mewarnai cara berpikir dan perilaku individu. 
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Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah perkembangan teknologi yang telah 

mentransformasi berbagai kebiasaan manusia dalam menjalankan kehidupannya. 

Perkembangan teknologi di era informasi saat ini membuka kesempatan 

yang sangat luas untuk menggunakan unsur elektronik dalam bidang pendidikan 

khususnya bimbingan dan konseling. Penelitian terbesar terkait dengan implikasi 

teknologi dalam bimbingan dan konseling pernah dilakukan pada tahun 1990-an, 

hasil penelitian dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) penyimpanan rekaman 

konseling, (2) analisis data, dan (3) cybercounseling atau konseling melalui internet 

dan cyberlearning (Yusop, et.al, 2006). Fenomena konseling melalui internet dapat 

juga disebut sebagai e-therapy, terapi online, cyber counseling, e-counseling, web-

counseling konseling melalui media komputer, atau konseling jarak jauh (Martin, 

2004). 

Dalam konteks bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya di SMA, 

dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi layanan bimbingan dan 

konseling berbasis web, terutama untuk layanan bidang bimbingan karir bisa lebih 

praktis tidak lagi dilaksanakan secara konvensional. Adanya Information and 

Communication Technology (ICT) dalam penggunaan internet berbasis web akan 

memudahkan konselor dan guru bimbingan dan konseling untuk berkomunikasi 

dengan siapa saja dan kapan saja tanpa terikat oleh ruang dan waktu sehingga 

proses bimbingan karir khususnya bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Seorang 

peserta didik akan merasa nyaman, lebih akrab, dan lepas tanpa beban untuk dapat 

berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling di sekolahnya melalui jaringan 

internet. 

Merujuk pada pendapat Kidd (2006, hlm. 122) yang menyatakan 

pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem berbantuan 

komputer atau Computer-aided Guidance System (CAGS). CAGS adalah “a set of 

activites, delivered by a computer, which has been developed to assisst with career 

planning”. CAGS dapat diakses melalui website online. 

Sejatinya layanan kegiatan bimbingan dengan menggunakan website online 

atau sejenis sudah hal yang lumrah dikembangkan di luar negeri. Ini sesuai dengan 

karakteristik remaja sekarang yang disebut dengan generasi era digital. Mereka 

begitu familiar dengan internet, termasuk dengan web bimbingan dan konseling. 

Salah satu contohnya adalah  About. Com: career planing, America’s career info 
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net. America Jobs net. Best Job USA, Career eksplorer. Net, dll (Gibson dkk.,  

2011, hlm. 506-507). Alasan layanan bimbingan karir berbasis online lebih 

digemari karena lebih praktis dan lebih efisien (Raihan, 2011, hlm. 101). Selain itu 

penggunaan layanan bimbingan karir berbasis online memberikan manfaat dan 

efektivitas yang lebih baik dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir. Ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Herman (Gati, 2011, hlm. 263) yaitu layanan 

bimbingan karir berbasis online “HOPE” efektif dalam memfasilitasi eksplorasi 

karir dan pembuatan keputusan karir. 

Di Indonesia, penggunaan web dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling salah satunya telah dikembangkan oleh Syamsudin (2010), yakni web 

bimbingan dan konseling. Web yang dikembangkan berupa model layanan 

bimbingan yang dikembangkan dan diintegrasikan dengan web sekolah yang 

disesuaikan dengan  kondisi objektif sekolah. Hasilnya, melalui media web sekolah 

mampu memetakan secara efektif tingkat kebutuhan siswa (Syamsudin, 2010, hlm. 

132). Namun demikian, media web yang dikembangkan ini masih bersifat secara 

umum dan belum berfokus pada upaya pengembangan program bimbingan karir. 

Selain itu, pengembangan media untuk layanan bimbingan dan konseling 

karir pernah dikembangkan oleh Rafmainis (2009), yakni media bimbingan dan 

konseling berbasis SIGI–PLUS untuk memantapkan orientasi karir peserta didik 

SMK. SIGI-Plus merupakan perangkat lunak (software) program perencanaan 

pendidikan dan karir yang terintegrasi dengan asesmen diri (self assessment) yang 

sangat mendalam dan informasi karir terbaru (up-to-date) yang mudah digunakan 

dan disediakan untuk siswa dan orang dewasa dengan pandangan yang realistik 

mengenai pilihan pendidikan dan karir terbaik untuk kesuksesan masa depan 

(Peterson, dkk, 1994; Rafmainis, 2009). Peterson, dkk (1994) menyebutkan lima  

keuntungan dari SIGI-Plus, yaitu : (1) mengklarifikasi pekerjaan dalam kaitannya 

dengan nilai-nilai; (2) mencari (search) dan membuat daftar okupasi-okupasi yang 

didasarkan pada: (a) nilai-nilai, minat, dan keterampilan-keterampilan kerja; (b) 

kelompok sekolah menengah atas; dan (c) pilihan-pilihan perguruan tinggi favorit; 

(3) memperoleh informasi terbaru (up-to-date) dan print-out ratusan jenis okupasi; 

(4) mengetahui persyaratanpersyaratan pelatihan dan pendidikan yang 

mempengaruhi pilihan-pilihan okupasi; dan (5) merealisasikan perencanaan karir 

dalam tindakan nyata. 
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Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah upaya menyusun 

layanan bimbingan karir yang efektif untuk mengembangkan kematangan karir 

siswa. Fokus permasalahan karir yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

kematangan karir siswa SMA dengan menggunakan pandangan Savickas sebagai 

pijakan utama dalam mengembangankan program bimbingan karir berbasis web. 

 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah utama penelitian ini yang 

segera harus di jawab adalah apakah program bimbingan karir berbasis web efektif 

untuk mengembangkan kematangan karir siswa? Masalah utama penelitian tersebut 

lebih lanjut secara rinci diurai ke dalam tiga rumusan pertanyaan penelitian berikut. 

1. Seperti apakah profil kematangan karir siswa kelas X SMAN 11 Bandung 

Tahun Ajaran 2016/2017 sebelum pelaksanaan program. 

2. Rumusan program layanan bimbingan karir berbasis web seperti apakah yang 

dapat mengembangkan kematangan karir siswa kelas X SMAN 11 Bandung 

tahun Ajaran 2016/ 2017. 

3. Apakah program layanan bimbingan karir berbasis web efektif untuk 

mengembangkan kematangan karir siswa kelas X SMAN 11 Bandung Tahun 

Ajaran 2016/ 2017. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah menghasilkan program bimbingan karir 

berbasis web untuk mengembangkan kematangan karir siswa kelas X SMAN 11 

Bandung Tahun Ajaran 2016/2017. Secara khusus, tujuan penelitian adalah 

memperoleh data empirik sebagai berikut ini. 

1. Profil umum kematangan karir siswa kelas X SMAN 11 Bandung. 

2. Rumusan program bimbingan karir berbasis web yang dapat mengembangkan 

kematangan karir siswa kelas X SMAN 11 Bandung. 

3. Keefektifan program bimbingan karir berbasis web untuk mengembangkan 

kematangan karir siswa Kelas X SMAN 11 Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini menghasilkan teori, konsep dan data empirik tentang  

pelaksanaan layanan bimbingan karir berbasis web untuk mengembangkan 

kematangan karir siswa yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan dalam 

pengkajian tentang layanan bimbingan karir dan kematangan karir siswa pada 

jenjang sekolah menengah atas. Selain itu, teori, konsep dan data empirik penelitian 

ini dapat dimanfaatkan sebagai khasanah keilmuan tentang bimbingan dan 

konseling khususnya bidang bimbingan karir dalam merespon permasalahan siswa 

yang menjadi persoalan klasik pada jenjang sekolah menengah yakni terkait dengan 

permasalahan karirnya. Permasalahan tersebut di antaranya adalah ketidakjelasan 

tujuan, adanya penghalang dalam aktifitas, adanya ketakutan akan kemungkinan 

kegagalan, dan konflik dalam pilihan. Hal ini merujuk pada teori yang menjadi 

pijakan utama yang dikemukakan oleh Savickas bahwa dalam perkembangannya, 

kematangan karir ditandai dengan matanganya empat aspek yakni (a) kepedulian 

(concern ) terhadap karir masa depan, (b) dorongan ingin tahu (curiosity), (c) 

percaya diri (confidence), dan konsultasi (consultation). 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini menghasilkan program bimbingan karir berbasis web untuk 

mengembangkan kematangan karir siswa dalam bentuk panduan, manual, dan 

instrumen penyelenggaraannya. Semua hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru 

dan pihak lain yang relevan untuk memfasilitasi perkembangan kamatangan karir 

siswa. 

 

E. Struktur Organisasi Disertasi 

Struktur organisasi disertasi terdiri atas 5 bab, yakni Bab I : Pendahuluan, 

Bab II : Kajian Pustaka, Layanan Bimbingan Karir Berbasis Web untuk 

Meningkatkan Kematangan Karir Siswa SMA , Bab III : Metode Penelitian, Bab IV 

: Hasil dan Pembahasan, serta  Bab V : Simpulan dan Rekomendasi.  

Bab I : Pendahuluan menguraikan inti dan arah penelitian, meliputi (1) latar 

belakang penelitian, (2) rumusan masalah penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) 

manfaat penelitian, dan (5) struktur organisasi disertasi. 

Bab II: Pada bab ini diuraikan mengenai konsep karir dan kematangan karir, 

faktor-faktor dan upaya peningkatan kematangan karir, kematangan karir remaja 
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sebagai kebutuhan. konsep bimbingan karir, posisi teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) / web dalam pendidikan, konsep layanan bimbingan karir 

berbasis web, konsep atau kerangka teoritik program bimbingan karir berbasis Web. 

Hal ini dilakukan agar konsep kematangan karir dan program bimbingan karir 

berbasis web dapat secara jelas dipetakan menjadi sebuah konsep yang utuh dalam 

perspektif bimbingan karir. Dalam bab ini disajikan pula beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian dan posisi konsep penelitian. 

Bab III menguraikan metode penelitian. Pada bab ini diuraikan pendekatan 

dan desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi 

operasional variabel, proses pengembangan instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data dalam penelitian, dan prosedur penelitian. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Bab IV menguraikan hasil, 

pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Hasil penelitian terdiri dari (a) profil 

umum kematangan karir siswa sebelum pelaksanaan program, (b) rumusan 

hipotetik program bimbingan karir berbasis web untuk mengembangkan 

kematangan karir siswa, dan (c) bukti empirik keefektifan program bimbingan karir 

berbasis web untuk mengembangkan kematangan karir siswa. Pembahasan hasil 

penelitian terdiri atas pembahasan (a) profil umum kematangan karir siswa sebelum 

pelaksanaan program, (b) pembahasan rumusan hipotetik program bimbingan karir 

berbasis web untuk mengembangkan kematangan karir siswa, dan (c) pembahasan 

bukti empirik keefektifan program bimbingan karir berbasis web untuk 

mengembangkan kematangan karir siswa. 

Bab V kesimpulan dan rekomendasi. Bab V menguraikan kesimpulan dan 

rekomendasi penelitian. Kesimpulan penelitian diuraikan secara sistematis sesuai 

dengan pertanyaan penelitian. Rekomendasi dirumuskan bagi guru bimbingan dan 

konseling, pihak sekolah, dan penelitian selanjutnya.  

 

 


