BAB V
PENUTUP
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis,
maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Layanan bimbingan karier sudah mampu memberikan suatu
pengetahuan kepada siswa dan mampu meningkatkan kemampuan
keputusan karier dalam rangka mengembangkan kerier diwaktu masa
yang akan datang.
Bila dilihat dari proses siklus I kesiklus selanjutnya tampak
mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan dan
perkembangan

keterampilan siswa

di

dalam memahami

layanan

bimbingan karier dan menghasilkan kemampuan keputusan memilih
karier yang tepat, disamping itu adanya hasil pemberian layanan yang
memuaskan.

ditinjau

dari

penilaian

proses yang

dilakukan

dari

pengamatan ketika siswa mendeskrepsikan pernyataan kariernya dan
melalui angket, memperoleh gambaran kerja yang memuaskan.
Kenyataan yang lain yang dapat disimpulkan adalah, dalam
proses pemberian layanan

siswa tidak hanya sekedar menghasilkan

keterampilan mengambil keputusan saat memilih karier, akan tetapi , guru
memberikan

kesempatan

kepada

siswa

seluas-luasnya

untuk

mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan yang dimiliki.
B. Saran
1. Pemahaman

Layanan

bimbinngan

karier

disekolah

sangat

dibutuhkan, sehingga siswa memahami dan bisa merencanakan
karier. Untuk itu pihak sekolah yang bersangkutan diharapkan dapat
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meningkatkan proses bimbingan karier terutama pada kelas XII
MA.Sabilul Muttaqin.
2. Untuk para guru, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan
kedua setelah kelauarga hendaknya memperhatikan perkembangan
siswa terutama yang mempunyai motivasi untuk mengembangkan
kariernya, dan mempersiapakan segala keputuhan yang diperlukan
dan atau berkaitan dengan perkembangan kemampuan yang dimiliki
oleh siswa .
3. Untuk para siswa jangan merasa takut untuk berkomonikasi terutama
pada guru, ungkapkanlah masalah dan perasaan anda yang berkaitna
dengan perkembangan karier. karena para pendidiklah yang akan
memimbing anak didik mereka menuju kedewasaan dan yang lebih
penting pengambilan keputusan dalam memilih karier, berusahalah
terus untuk dapat termotivasi dalam berprestasi.
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