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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penelitian di MAN 3 

Kediri mengenai Implementasi Bimbingan Karir dalam Pembinaan Karir Siswa 

Di MAN 3 Kediri Tahun Pelajaran 2013/2014 maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi Bimbingan Karir Siswa  

Implementasi Bimbingan Karir Siswa yang dimulai dari perencanaan 

yang dilakukan oleh koordinator guru BK yang kemudian dibantu guru BK 

yang lain. Dan dalam hal perencanaan harus sesuai dengan hasil dari buku 

IKMS. Selanjutnya pelaksanaan bimbingan karir yang membahas tentang 1) 

waktu pelaksanaan bimbingan karir yang dilakukan pada hari senin ketika 

upacara bendera, ada sebagian kelas yang melaksanakan bimbingan dan 

selanjutnya jika siswa membutuhkan layanan tambahan siswa bisa datang 

keruangan bimbingan karir yang terdapat diruangan BK 2) petugas 

bimbingan karir yaitu terdapat 5 orang 3) tempat bimbingan karir yang 

dilaksanakan di kelas dalam bentuk kelompok dan di ruang BK dalm bentu 

individu 4) materi dan yang digunakan dalam memberikan Bimbingan Karir 

materi yang diberikan berbeda-beda pada setiap kelas, tergantung dari 

kebutuhan siswa. Dan pada setiap tingkatan pasti ada materi terkait tentang 
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motivasi. Sedangkan metodenya menggunakan informasi tentang pribadi 

dan informasi jabatan 5) pihak luar yang terlibat dalam bimbingan karir 

adalah wali kelas, pustakawan dan para alumni. 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Karir 

Faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan karir di MAN 3 Kediri 

adalah adanya 1) fasilitas yang lengkap pada ruangan BK 2) tersedianya 

ruang konsultasi pribadi 3) persepsi awal yang positif siswa terhadap BK 4) 

kompetensi guru BK.  

Faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan karir adalah waktu, 

yakni tidak adanya waktu khusus yang diberikan oleh sekolah dalam hal 

bimbingan karir, jadi pelaksanaan bimbingan dilaksanakan pada jam 

upacara bendera oleh sebagian kelas saja. Selain itu, jumlah guru BK yang 

ada hanya 5 orang yang seharusnya berjumlah 6 orang jika dibandingkan 

jumlah siswa yang berjumlah sekitar 1200an anak.  

B. Saran-saran  

1. Kepada Kepala sekolah 

- Sebagai penanggung jawab pelaksanaan bimbingan khususnya bimbingan 

karir di sekolah kepala sekolah perlu mengetahui dan memeriksa semua 

kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. 

- Kepala sekolah merupakan orang yang sangat menentukan terlaksananya 

bimbingan karir. Untuk itu sebaiknya kepala sekolah memberikan 

perhatian khusus seperti penambahan petugas bimbingan karena jumlah 

guru BK di MAN 3 Kediri hanya berjumlah 5 orang. Agar pelaksanaan 
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bimbingan khususnya bimbingan karir yang sudah berjalan dengan baik 

dapat terlaksana lebih maksimal lagi. 

- Kepala sekolah diharapkan untuk selalu memberikan dorongan atau 

motivasi kepada guru pembimbing, wali kelas dan guru bidang lain agar 

lebih meningkatkan mutu layanan bimbingan. 

- Kepala sekolah diharapkan untuk untuk memberikan jam khusus 

bimbingan konseling agar pelaksanaan bimbingan karir dapat berjalan 

dengan sempurna. 

- Kepala sekolah diharapkan untuk memberikan tambahan satu guru lagi 

karena jumlah guru yang ada dirasa kurang mencukupi jika disbanding 

jumlah siswa yang ada. 

2. Kepada Guru BK yang menangani Bimbingan Karir 

- Dalam pelaksanaan bimbingan karir, BK memegang peran utama. Untuk 

itu BK seharusnya berusaha untuk selalu meningkatkan mutu pelaksanaan 

bimbingan karir. 

- Dalam pelaksanaan bimbingan karir seebaiknya dibentuk tim khusus yang 

menanggani terkait bimbingan karir saja, agar pelaksanaan bimbingan 

karir khususnya bisa lebih optimal. 

- Dalam pelaksanaan bimbingan karir diantaranya penyampaian buku paket 

bimbingan karir, untuk itu sebaiknya buku paket tersebut diulas lebih 

mendetail. Dan bimbingan karir seharusnya dapat dilaksanakan bukan saja 

oleh petugas BK saja, tetapi juga oleh para guru bidang studi yang 

berperan sebagai fasilitator. 
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- Sebaiknya guru BK yang menangani bimbingan karir dapat bekerjasama 

dengan pihak diluar sekolah, jadi selain pihak didalam sebaiknya pihak 

diluar sekolah juga dapat ikut serta dalam mengembangkan bimbingan 

disekolah khususnya bimbingan karir 

3. Kepada Orang Tua 

- Bagi orang tua diharapkan mendukung dengan adanya program yang telah 

dibuat oleh sekolah khususnya program bimbingan karir seperti adanya 

bimbingan karir untuk studi lanjutan. 

- Orang tua selalu menindak lanjuti dan memperhatikan anak-anaknya atas 

apa yang telah didapatkannya di sekolah. 

 

 

 


