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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan 

analisis data tentang pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam 

mengatasi  perencanaan karir siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

32 Pekanbaru, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mengatasi perencanaan 

karir di Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru, bahwa guru 

bimbingan konseling sudah melaksanakan layanan bimbingan kelompok 

dalam mengatasi perencanaan karir siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 32 Pekanbaru dapat dipersentasekan dengan nilai 80.21% 

dikategorikan “sangat maksimal” karena berada diantara 79-100%. 

2. Adapun  faktor yang  mendukung pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok dalam mengatsi perencanan karir di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 32 Pekanbaru adalah faktor pendidikan, pengalaman dan 

keahlian guru bimbingan konseling, faktor dari siswa, faktor lingkungan. 

Sedangkang faktor yang menghambat pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok dalam mengatsi masalah perencanan karir di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru adalah serta sarana, prasarana 

dan dana dalam melakukan kegiatan didukung oleh biaya dan sarana 

yang memadai akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan. 
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B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dalam mengatasi perencananaan karir siswa di SMP 

Negeri 32 Pekanbaru, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru bimbingan konseling kirannya dapat memaksimalkan 

pelaksanaan layanan bimbingan konseling, khususnya pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok. Dan hendaknya guru bimbingan 

konseling hendaknya dapat mengelolah waktu secara baik agar 

peroses lebih efektif dan aktif, sehingga siswa dapat mengeksplorasi 

dirinya, serta dapat meamahami diri agar dapat memiliki perencanaan 

karir dengan lebih baik. 

2. Kepada pihak sekolah kiranya dapat mendukung setiap pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru 

bimbingan konseling dari segi kelengkapan sarana, prasarana, dana 

dan biaya agar pelaksanaan layanan bimbinga kelompok dapat 

terlaksanan dengan baik lagi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya meneliti satu 

sekolah berkenaan dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

dalam mengatasi perencanaan karir siswa Oleh karena itu, perlu 

penelitian lanjutan dengan meneliti pelaksanaan layanan bimbingan 

konseling. 
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 Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam 

bentuk skripsi. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan 

sumbangsih kepada berbagai pihak yang terkait, yakni sebagai 

pengembangan ilmu bimbingan konseling khususnya. Saran, arahan 

teguran sangat peneliti harapkan untuk menyempurnakan penelitian yang 

sama pada masa yang akan datang. Terimakasih. 

 

 


