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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dibahas di bab sebelumnya maka 

peneliti dapat menyimpulkan antara lain: 

1. Implementasi layanan informasi karir di SMK Texmaco 

Pemalang dilakukan dengan merencanakan kegiatan 

layanan informasi karir melalui mengidentifikasi keadaan 

dan kebutuhan siswa, membuat satlan, menyusun waktu 

dan tempat untuk pelaksanaan layanan sesuai jadwal, 

menyusun instrument pendukung, menentukan metode yang 

akan digunakan, mempersiapkan media yang akan 

digunakan, dan mempersiapkan kelengkapan administrasi, 

melaksanakan perencanaan dengan menjelaskan materi 

layanan, melakukan layanan melalui metode individu 

maupun kelompok dengan pendekatan modeling yang 

menekankan pada perencanaan sistematis tentang karir 

yang akan di pilih siswa dan menjelaskan segala hal yang 

terkait dengan karir yang akan dipilih baik dalam dunia 

usaha maupun perguruan tinggi sehingga siswa mampu 

menentukan karir yang akan dipilih, setelah pelaksanaan 

dilakukan guru melakukan evaluasi untuk mengetahui 

serapan informasi siswa. 
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2. Peranan layanan informasi karir bagi siswa SMK Texmaco 

Pemalang dalam perspektif bimbingan konseling Islam 

adalah mampu membangun etos kerja yang baik bagi siswa 

dalam rangka memenuhi kebahagiaan dunia karena orang 

yang bekerja keras adalah telah memperjuangkan dirinya 

untuk hidup lebih baik dan memberikan keyakinan pada 

siswa  tentang pentingnya merancang dan menentukan karir 

dalam kehidupan, selain itu layanan bimbingan karir juga 

mampu memberikan Fungsi preventif, fungsi kuratif atau 

korektif, fungsi presentatif dan fungsi developmental bagi 

karir siswa 

B. Saran-saran  

Sehubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi 

ini, maka penulis perlu menyampaikan saran-saran berdasarkan 

hasil penelitian. Adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Pihak sekolah supaya menambah dan menyediakan 

pembimbing atau konselor supaya pelayanan dapat 

diberikan secara maksimal 

2. Diharapkan kepada guru Bimbingan Konseling untuk 

menambah 

dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, 

sehingga mampu melaksanakan layanan informasi karir 

yang lebih baik 

3. Guru mata pelajaran diharapkan untuk selalu mendukung 

guru BK 
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dalam memberi pemahaman tentang pentingnya 

merencanakan dan menentukan karir pada siswa. 

4. Siswa diharapkan lebih serius dalam mengikuti layanan 

informasi konseling sehingga nantinya karirnya lebih 

terarah.  

C. Penutup 

Puji dan syukur sudah sewajarnya dipanjatkan 

kehadirat Allah SWT atas selesainya penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih perlu 

penyempurnaan baik isi maupun metodologinya. Untuk itu 

saran dan kritik penyempurnaan dari berbagai pihak sangat 

penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, 

semoga kita bersama selalu dalam lindungan Allah SWT dan 

selalu mendapat petunjuk agar dapat mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

 

 


