BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Penelitian tentang pengembangan media informasi klasifikasi baku jenis
pekerjaan Indonesia (KBJI) berbasis personal homepage (PHP) untuk
memantapkan orientasi karir siswa SMA Negeri se-Kota Bandung tahun ajaran
2012/2013 menghasilkan temuan dan kesimpulan sebagai berikut.
1. Profil orientasi karir siswa SMA Negeri se-Kota Bandung tahun ajaran
2012/2013 memiliki skor rata-rata aspek pengetahuan paling tinggi
dibandingkan skor rata-rata pada aspek sikap dan keterampilan. Sedangkan
skor rata-rata aspek keterampilan paling rendah dibandingkan aspek
pengetahuan dan sikap.
2. Profil orientasi karir siswa kelas X klaster 1, 2, dan 3 SMA Negeri se-Kota
Bandung pada umumnya memiliki kemampuan lebih tinggi pada aspek
pengetahuan daripada aspek sikap dan keterampilan. Klaster 1 memiliki nilai
rata-rata paling tinggi dibandingkan klaster 2 dan 3. Klaster 2 memiliki nilai
rata-rata lebih tinggi dibandingkan klaster 3. Sedangkan klaster 3 memiliki
nilai rata-rata paling rendah dibandingkan klaster 1, dan 2.
3. Layanan bimbingan karir dengan media sistem informasi pekerjaan
difokuskan untuk memantapkan orientasi karir siswa.
4. Sistem informasi pekerjaan dalam penelitian ini yakni media informasi
Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan di Indonesia (KBJI) sebagai hasil akhir dari
penelitian ini.

B. Rekomendasi
Rekomendasi merupakan upaya tindak lanjut dan usaha membantu pihakpihak yang dipandang berkepentingan dengan hasil penelitian. Berikut adalah
rekomendasi hasil temuan dari penelitian tentang pengembangan media informasi
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klasifikasi baku jenis pekerjaan di Indonesia (KBJI) berbasis personal homepage
(PHP).
1. Bagi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengembangan sistem informasi
pekerjaan sebagai salah satu alternatif media yang dapat digunakan untuk
mengukur minat pekerjaan siswa. Dengan demikian Jurusan Psikologi
Pendidikan dan Bimbingan dapat mengembangkan sistem informasi pekerjaan
sejenis media informasi KBJI berbasis PHP supaya dapat digunakan secara
umum di berbagai instansi pendidikan.

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling
Instrumen orientasi karir penelitian ini dapat digunakan untuk mengungkap
profil orientasi karir siswa. Guru BK juga dapat menggunakan instrumen
penelitian ini untuk mengungkap profil orientasi karir siswa sebagai need
assessment dasar pembuatan layanan bimbingan dan konseling karir.
Sedangkan media informasi KBJI berbasis PHP dapat digunakan guru BK
untuk mengungkap profil minat pekerjaan siswa. Berdasarkan profil skala
minat pekerjaan tersebut, guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat
memahami dan mengarahkan siswasecara efektif dalam upaya pencapaian
pekerjaan yang diminati. Dengan demikian, guru BK dapat mengembangkan
layanan bimbingan karir yang efektif guna membantu siswa dalam membuat
perencanaan dan pengambilan keputusan karir yang tepat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya
mengenai orientasi karir dan pengembangan sistem informasi pekerjaan yang
diaplikasikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Penelitian terhadap
orientasi karir perlu terus dilakukan karena orientasi karir merupakan modal
awal yang harus dimiliki setiap individu untuk dapat merencanakan dan
mengambil keputusan karir yang tepat. Begitu juga pengembangan media
informasi karir perlu terus dilakukan, terlebih dengan kemajuan zaman yang
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seiring dengan kemajuan teknologi khususnya dalam dunia pendidikan.
Beberaa hal yang perlu dikaji kembali oleh peneliti selanjutnya ialah sebagai
berikut.
a. Populasi pada penelitian ini masih terbatas pada satu jenjang yaitu kelas X
dan hanya pada jenjang SMA. Peneliti selanjutnya dapat melakukan
penelitian pada jenjang lain seperti SD atau SMP, sehingga bila ditemukan
permasalahan yang sama dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk
pemberian bantuan layanan pada siswa di jenjang tersebut.
b. Orientasi karir merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki siswa
supaya dapat melakukan tugas perkembangan karir selanjutnya yaitu
perencanaan dan pengambilan keputusan karir secara tepat. Orientasi karir
terdiri dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Peneliti
selanjutnya dapat melakukan penelitian orientasi karir yang dikhususkan
untuk meneliti satu persatu aspek orientasi karir, sehingga hasil penelitian
yang diperoleh lebih mendetail, jelas, dan beragam.
c. Melakukan uji efektivitas layanan bimbingan karir dengan menggunakan
media informasi KBJI berbasis PHP untuk mengembangkan dan
memantapkan orientasi karir siswa.
d. Mengembangkan media informasi lain berbasis teknologi yang dapat
diaplikasikan dalam bidang bimbingan dan konseling, tidak hanya dalam
layanan karir, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam layanan pribadi-sosial
dan belajar.
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