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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab V menyajikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Kesimpulan 

penelitian disajikan secara sistematis sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

Rekomendasi dirumuskan bagi guru bimbingan dan konseling dan pihak sekolah, 

dan penelitian selanjutnya.  

A. Kesimpulan 

1. Secara umum profil kematangan karir siswa SMA kelas X berada pada 

tingkat capaian perkembangan yang matang. Artinya, siswa pada kategori ini 

memiliki tingkat pencapaian perkembangan kematangan karir yang baik pada 

setiap aspeknya, baik aspek kepedulian (concern), dorongan ingin tahu 

(curiosity), percaya diri (confidence), maupun konsultasi (consultation). Hal 

tersebut menggambarkan bahwa siswa sudah mampu dalam membuat 

keputusan karir yang ditandai kepedulian (concern) terhadap karir masa 

depan, dorongan ingin tahu (curiosity), percaya diri (confidence), dan 

konsultasi (consultation).  

2. Program bimbingan karir berbasis web yang dapat mengembangkan 

kematangan karir siswa SMA kelas X berdasarkan hasil validasi pakar dan 

praktisi meliputi a) rasional, b) deksripsi kebutuhan, c) tujuan, d) sasaran, e) 

rencana operasional, f) tahapan pengembangan program, g) indikator 

keberhasilan serta h) evaluasi dan tindak lanjut. Penggunaan media web 

dalam program bimbingan karir berbasis web digunakan sebagai alat bantu 

dalam pelaksanaan kegiatan bimbngan karir. 

3. Program bimbingan karir berbasis web secara empiris terbukti dapat 

mengembangkan kematangan karir siswa kelas X SMAN 11 Kota Bandung 

Kota Bandung. Keefektivan program bimbingan karir berbasis web tersebut 

diketahui dengan adanya peningkatan rata-rata skor yang lebih tinggi untuk 

kelas eksperimen pada saat pelaksanaan pretes dan postes. Dengan kata lain, 

program bimbingan karir berbasis web berdampak positif terhadap 

perkembangan kematangan karir siswa. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian 

berikut ini dikemukakan rekomendasi penelitian yang ditujukan bagi guru 

bimbingan dan konseling dan pihak sekolah, dan penelitian selanjutnya.  

1. Rekomendasi bagi Guru Bimbingan dan Konseling dan Pihak Sekolah 

Penelitian ini menghasilkan program bimbingan karir berbasis web. 

Program ini secara empiris terbukti dapat mengembangkan kematangan karir 

siswa Kelas X SMAN Negeri 11 Kota Bandung. Oleh sebab itu guru bimbingan 

dan konseling dan pihak sekolah direkomendasikan untuk mengimplementasikan 

program ini dalam mengembangkan kematangan karir siswa. Hal ini sejalan 

dengan visi sekolah ke depan sebagai sekolah berbasis IT. Agar program yang 

dirumuskan dapat terlaksana dan memberikan hasil yang lebih optimal, maka ada 

beberapa upaya tindak lanjut program bimbingan karir berbasis web untuk 

mengembangkan kematangan karir bagi guru bimbingan dan konseling di sekolah 

yakni sebagai berikut.  

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru bimbingan dan konseling 

dalam upaya mengembangkan kematangan karir siswa. Konsep dan 

langkah-langkah orperasionalnya tertera pada panduan pelaksanaan dan 

manual program. Untuk itu tindak lanjut penelitian ini perlu segera 

dilakukan, yakni sosialisasi pelaksanaan layanan bimbingan karir berbasis 

web seperti melalui diskusi terfokus pada forum musyawarah guru 

bimbingan dan konseling di sekolah maupun forum lain yang relevan 

seperti rapat perumusan program tahunan sekolah maupun rapat dinas 

yang diselenggarakan oleh pihak sekolah pada setiap bulan. 

b. Dalam upaya memperkokoh layanan dukungan sistem, dalam kegiatan 

bimbingan karir guru pembimbing dapat bekerja sama dengan pihak 

sekolah untuk mengupayakan penyediaan waktu khusus kegiatan layanan 

bimbingan karir berbais web untuk memfasilitasi siswa dalam memperoleh 

informasi yang berguna mengarahkan peminatan peserta didik baik dalam 

pemilihan jurusan/ peminatan maupun dalam mempersiapkan kelanjutan 
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studi di jenjang pendidikan tinggi sebagai upaya mengoptimalkan 

perkembangan karirnya.  

2. Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini terbatas pada pengkajian tentang program bimbingan karir 

berbasis web untuk mengembangkan kematangan karir siswa. Oleh sebab itu 

peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji tema-tema berikut ini. 

a. Mengembangkan strategi layanan bimbingan karir seperti intervensi yang 

didasarkan pada konseling karir, teknik genogram, dan permainan terpadu/ 

permainan simulasi yang didasarkan kepada profil umum kematangan 

karir siswa SMA/ sederajat. 

b. Instrumen penelitian dalam penelitian ini merupakan hasil adaptasi dan 

pengembangan dari instrumen pengungkap kematangan karir yang 

dikembangkan oleh Savickas pada tahun 2011. Peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan instrumen pengungkap kematangan karir yang 

disesuaikan dengan latar belakang budaya siswa/ konseli berada. 

c. Mengembangkan penelitian tentang kematangan karir dengan 

memperhatikan latar belakang budaya siswa/ konseli. Sebagai contoh, 

mengembangkan penelitian program bimbingan karir berbasis web untuk 

mengembangkan kematangan karir berdasarkan latarbelakang budaya, dan 

sebagainya. 

d. Uji efektivitas penelitian terbatas pada siswa SMA Kota Bandung, 

sehingga subjek penelitian relatif terbatas. Oleh sebab itu penelitian 

selanjutnya dipandang perlu mengembangkan penelitian dengan menguji 

efektivitas bimbingan karir berbasis web secara luas, yakni uji keefektivan 

bimbingan karir berbasis web untuk meningkatkan kematangan karir  

siswa SMA di berbagai setting budaya berbeda. Bahkan perlu uji 

efektivitas bimbingan karir berbasis web pada siswa SMP atau SMK. 

e. Mengembangkan program bimbingan karir berbasis web tidak hanya 

berfokus pada aspek kematangan karir saja tetapi juga berfokus pada aspek 

perkembangan karir siswa secara menyeluruh. 


