
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data pada penelitian tentang 

Pengaruh Layanan Bimbingan Karier terhadap Kepercayaan Diri Siswa dalam 

memilih jurusan di MA Al Maarif Singosari Malang maka diperoleh kesimpulan 

bahwa : 

1. Layanan Bimbingan Karier di MA Al Maarif Singosari Malang 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa tingkat layanan bimbingan karier di  MA AlMaarif Singosari 

Malang berada pada kategori sedang dengan prosentase 74,7%. 

 

2. Kepercayaan Diri siswa MA Al Maarif Singosari Malang 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri siswa MA Al Maarif Singosari 

Malang berada pada kategori sedang dengan prosentase 86,04%.  

 

3. Pengaruh Layanan Bimbingan Karier terhadap Kepercayaan Diri Siswa MA 

AlMaarif Singosari Malang 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada bab sebelumnya dengan hasil nilai 

t=2,814 dan sig (p)=0,007 dimana dimana p=0,007 < 0,01 maka 0H  : ditolak dan 

1H : diterima, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 



 

 

layanan bimbingan karier terhadap kepercayaan diri siswa MA Al Maarif 

Singosari Malang. Hal ini berdasarkan hasil yang menunjukan nilai pada R Square 

0, 131. Ini berarti pengaruh layanan bimbingan karier terhadap kepercayaan diri 

adalah 13, 1% dan 86,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan nilai t = 2,814 

dengan sig (p) 0,007 yang berarti p=0,007 < 0,01. Artinya layanan bimbingan 

karier memiliki pengaruh terhadap kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan 

MA Al Maarif Singosari Malang. 

Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh pada 

layanan bimbingan karier terhadap kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan 

di MA AlMaarif Singosari Malang. 

 

B. SARAN 

Sehubungan dengan penelitian ini  maka peneliti akan meyampaikan 

beberapa saran kepada seluruh pembaca karya ini, diantaranya adalah: 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian ini dimana semakin tinggi tingkat layanan 

bimbingan karier maka semakin tinggi pula kepercayaan diri siswa nya dalam 

memilih jurusan untuk arah awal menuju sukses dalam pekerjaannya nanti setelah 

selesai melanjutkan studinya. Kepada guru BK diharapkan dapat meningkatkan 

layanan bimbingan karier untuk siswanya dan juga pemahaman seputar karier 

agar para siswa mengetahui lebih banyak tentang informasi pekerjaan yang akan 

mereka lakukan nanti. 

 



 

 

2. Bagi Siswa MA Al-Ma’arif Singosari Malang 

Untuk siswa MA Al-Ma’arif Singosari Malang hendaknya meningkatkan 

kepercayaan dirinya dalam memilih jurusan juga tidak mengikuti teman dalam 

memilih jurusan karena awal dari memilih arah untuk masa depan ketika 

memasuki perguruan tinggi dan melanjutkan kariernya. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sehubungan dengan penelitian ilmiah, bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan permasalahan yang sama dapat diusahakan untuk mengkaji dan 

menjangkau masalah ini lebih luas sehingga akan mampu mengungkap masalah 

lain dan dapat menambah variabel lain selain kepercayaan diri dan layanan 

bimbingan karier. Kemudian diharapkan pula mendapatkan referensi lebih karena 

kurangnya referensi yang didapatkan oleh peneliti. Disarankan pula mengenai 

angket tentang layanan bimbingan karier nya lebih diperkuat karena merupakan 

salah satu kelemahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


