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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum siswa kelas IIX SMA PGRI Lembang berada pada 

kategori  kematangan karir  sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

mayorits siswa kelas IIX SMA PGRI Lembang memiliki tingkat 

kematangan karir yang cukup matang baik pada aspek sikap dan 

kompetensi.  

2. Siswa kelas IIX SMK PGRI Lembang juga berada pada kategori  

kematangan karir  sedang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

siswa kelas IIX SMA PGRI Lembang memiliki tingkat kematangan 

karir yang cukup matang, baik pada aspek sikap dan kompetensi.  

3. Tidak terdapat perbedaan tingkat kematangan karir pada siswa kelas 

IIX SMA dan SMK PGRI Lembang tahun jaran 2011/2012 baik secara 

aspek sikap maupun kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa baik 

siswa kelas IIX SMA maupun SMK telah memiliki pencapaian 

kematangan karir yang cukup matang, baik pada aspek sikap maupun 

kompetensi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor 

usia, tingkat kelas, lingkungan sekolah dan tingkat vokasional. 
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B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi Seluruh Pihak Sekolah SMA dan SMK PGRI Lembang. 

 

Rekomendari yang dapat diberikan kepada seluruh pihak sekolah   

adalah:  

a. Guru diharapkan untuk senantiasa memberikan informasi 

mengenai karir, seperti pengetahuan tentang tingkat perguruan 

tinggi maupun pengetahuan mengenai dunia kerja, sehingga siswa 

memiliki informasi wawasan yang luas mengenai karir yang 

diinginkan. 

b. Pihak sekolah diharapkan  untuk memfasilitasi siswa dalam  

menggali lebih dalam mengenai bakat dan minat yang dimiliki, 

sehingga pada akhirnya diharapkan siswa mampu untuk memilih 

karir sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang  bermaksud melakukan penelitian 

dengan tema yang serupa, sebaiknya dilakukan kepada populasi 

yang berbeda, dengan sampel yang lebih banyak dan variatif, 

karena sampel yang lebih banyak hasilnya akan lebih representatif.   
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b. Peneliti selanjutnya  hendaknya menggunakan instrumen penelitian 

yang berbeda dan terstandar, agar hasil penelitian dapat lebih 

melengkapi temuan yang ada. 


