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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian yakni 

diperolehnya program bimbingan karir berdasarkan profil kematangan 

karir prserta didik yang layak untuk diterapkan telah tercapai. Berikut 

merupakan beberapa simpulan khusus terkait dengan hasil penelitian 

5.1.1 Secara umum peserta didik kelas XI SMK Negeri Rajapolah 

Tahun Ajaran 2018/2019 dalam profil kematangan karir berada 

pada kategori cukup matang. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta didik sudah cukup matang dalam tingkat 

kematangan karir nya seperti memiliki keinginan dalam 

mempelajari informasi, keerlibatan dalam pencarian informasi, 

berkomitmen akan pilihan karirnya, kesadaran akan kemampuan 

diri dengan pilihan karir, pengetahuan dalam membuat keputusan 

karir, serta mempelajari langkah-langkah mengambil keputusan 

karir. 

5.1.2 Rumusan program bimbingan karir untuk mengembangkan 

kematangan karir peserta didik kelas XI SMK Negeri Rajapolah 

Tahun Ajaran 2018/2019 dirancang berdasar pada deskripsi 

kebutuhan yang mencakup seluruh indikator kematangan karir. 

Program yang dirancang difokuskan untuk mengembangkan 

kematangan karir, artinya program difokuskan untuk peserta 

didik yang kurang matang dan cukup matang. Meskipun 

demikian, dirancang pula layanan untuk peserta didik yang 

matang sebagai upaya pemeliharaan dan pengembangan. 

Berdasarkan program bimbingan kari yang telah dirancang, 

dihasilkan program bimbingan karir yang layak menurut para 

pakar dan parktisi bimbingan dan konseling untuk 

mengembangkan kematangan karir peserta didik. 

5.2 Rekomendasi 
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Rekomendasi sebagai upaya tindak lajut dari program bimbingan 

karir berdasarkan profil kematangan karir ditujukan kepada guru 

bimbingan dan konseling dan peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1) Guru bimbingan dan konseling 

(1) Instrumen kematangan karir peserta didik SMK Negeri 

Rajapolah dapat digunakan dalam mengungkap kematangan 

karir peserta didik kelas XI, baik perorangan ataupun secara 

kelompok bagi peserta didik kelas XI dengan menggunakan 

prosedur yang telah tertulis. 

(2) Program bimbingan ini layan untuk diterapkan menurut 

pertimbangan pakar dan praktisi bimbingan dan konseling 

sehingga dapat diaplikasikan sebagai suatu upaya bantuan 

dalam pengembangan kematangan karir peserta didik yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik baik dari segi 

kebutuhan maupun tingkat perkembangannya. 

2) Peneliti selanjutnya 

(1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif lebih mendalam sehingga 

dapat menggali faktor-faktor yang mempengaruhi 

kematangan karir. Faktor yang ditemukan sangat berpengaruh 

terhadap kematangan karir dapat dijadikan upaya untuk 

mengembangkan kematangan karir. 

(2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengungkap tingkat 

kematangan karir sesuai dengan jenis kelamin serta program 

bimbingan karir dibuat sesuai dengan karakteristik setiap 

jurusan.  


