
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, mulai dari

pengumpulan  data,  mendeskripsikan  data  serta  pengolahan  data,  dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa konsep diri siswa kelas XII di

SMA Negeri 8 Kota Jambi adalah sedang (59,4%). Artinya siswa memiliki

pengetahuan, harapan dan penilaian terhadap dirinya sendiri dalam kualitas

yang sedang atau cukup baik.

2. Dari  hasil  pengolahan  data  diketahui  bahwa gambaran  perencanaan  karir

siswa kelas XII di SMA Negeri 8 Kota Jambi adalah baik (67,3%). Artinya

siswa memiliki pemahaman diri  sendiri,  pengetahuan tentang dunia kerja,

penalaran  yang  realisitis  mengenai  hubungan  pemahaman  diri  dan

pengetahuan dunia kerja dalam kualitas yang baik.

3. Hasil  Pengolahan  data  diketahui  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat

signifikan antara konsep diri dengan perencanaan karir siswa kelas XII di

SMA Negeri 8 Kota Jambi sebesar 63,9% dengan penafsiran korelasi sedang

atau hubungan yang memadai.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka

peneliti dapat mengajukan saran-saran kepada pihak terkait dalam penelitian ini

antara lain sebagai berikut:

1. Bagi siswa, hendaknya mampu untuk menerima keadaan diri serta mampu

merancang dan merencanakan masa depan yang baik dengan harapan kelak

akan tercapai dengan baik, lancar dan sukses. Dengan menerima dan mulai

mengarahkan diri untuk berproses dengan baik demi tercapainya harapan dan

keinginan untuk masa yang akan datang.

2. Bagi  guru  pembimbing,  dengan  hasil  penelitian  ini  hendaknya  dapat

memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik,  terutama  yang  berkaitan  dengan

layanan  bimbingan  dan  konseling  yang  mampu  membantu  siswa

mengembangkan potensinya. Guru pembimbing dapat meningkatkan konsep

diri  positif  siswa  dan  juga  membantu  mengembangkan  perencanaan  karir

siswa yang  berguna untuk kesuksesan  masa  depan  siswa  itu  sendiri  serta

bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kelancaran pengembangan potensi

sesuai kebutuhan siswa secara optimal. 

3. Orangtua, diharapkan orangtua hendaknya mendampingi siswa bukan hanya

dalam  bidang  akademik,  tetapi  dalam  pengembangan  nilai-nilai

kehidupannya.  Pengembangan  potensi  dan  membantu  mengarahkan  karir

sesuai  keinginan  siswa  itu  sendiri,  untuk  keberhasilan  kehidupan  masa

depannya kelak.
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C. Implikasi Terhadap Bimbingan Dan Konseling

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat

signifikan antara konsep diri dengan perencanaan karir siswa kelas XII di SMA

negeri  8  Kota Jambi.  memberikan implikasi  bahwa konsep diri  yang dimiliki

siswa berhubungan dan dapat mempengaruhi perencanaan karir siswa.

Dengan  temuan  tersebut,  maka  pentingnya  individu  atau  siswa  terus

meningkatkan konsep diri yang positif agar dalam perencanaan karirnya dapat

lebih baik dan terarah sesuai dengan gambaran dan potensi diri yang dimiliki.

Semakin  negatif  konsep  diri  maka  perencanaan  karir  yang  disusunpun  akan

kurang baik.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling

di sekolah, maka guru pembimbing memiliki peranan penting untuk membantu

mengoptimalkan  konsep  diri  positif  dan  kemampuan  perencanaan karir  siswa

yang berguna untuk kesuksesan masa depan siswa.

Dengan data yang dimiliki, guru pembimbing harus berperan aktif dalam

memberikan  bimbingan  kepada  siswa  secara  sistematis,  terarah,  dan

berkesinambungan  agar  dapat  mengoptimalkan  potensi  siswa.  Seperti  yang

diungkapkan Winkel & Hastuti (2006:685) “Guru pembimbing harus membantu

individu  memperoleh  dan  menafsirkan  informasi  yang  relevan,  untuk

mengantarkan  individu  pada  pemahaman diri  dan  pengolahan informasi  yang

lebih matang”.
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Bantuan  yang  dapat  diberikan  oleh  guru  pembimbing  adalah  melalui

kegiatan bimbingan karir  dalam bentuk bimbingan kelompok ataupun melalui

kegiatan  dalam  pelayanan  individu  seperti  konseling  karir,  sehingga  harapan

untuk  berkembangnya  konsep  diri  positif  dan  menjadikan  perencanaan  yang

realisitis pada kehidupan masa depan siswa dapat tercapai dengan baik.


