
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi yang berjudul “pengaruh 

bimbingan konseling karir dengan pendekatan myers briggs type indicator  

terhadap kemampuan memilih karir siswa kelas 9 di Desa Ngembung, 

Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik” disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan alat test Myers Briggs Type Indicator dan penggunaan 

treatment I Am Super Student dapat meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan karier siswa. Siswa yang masuk dalam 

kelompok kelas eksperimen juga merasakan perubahan dalam dirinya, 

sepertihalnya rasa percaya diri yang bertambah setelah mengikuti 

kegiatan motivasi yang diberikan peneliti. Dengan memberikan 

layanan informasi dalam proses konseling oleh peneliti, siswa juga 

merasa ada pengarahan yang cukup membantu dalam melakukan 

pengambilan pkeputusan pilihan sekolah tingkat lanjut. 

2. Ada pengaruh bimbingan konseling karir dengan pendekatan Myers 

Briggs Type Indicator terhadap kemampuan memilih karir siswa kelas 

9 di Desa Ngembung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dapat 

dilihat dari nilai post-test yang memiliki nilai  signifikan sebanyak 

0,034 < 0,05 yang menyebutkan bahwasannya ada pengaruh 



 

 

bimbingan konseling karir dengan pendekatan myers briggs type 

indicator  terhadap kemampuan memilih karir siswa kelas 9 di Desa 

Ngembung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 

B. Saran 

Syukur Alhamdulillah kepada – Nya, upaya dalam menyelesaikan tugas 

akhir telah selesai. Dalam segala proses untuk terwujudnya skripsi ini penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, peneliti 

berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil 

penelitian ini dengan rujukan penelitian yang relevan, agar penelitian 

selanjutnya dapat lebih baik dan sempurna.  

Kemudian untuk menunjang penelitian ini agar lebih sempurna, peneliti 

memberikan saran kepada : 

1. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) diharapkan bisa 

menambahkan referensi buku di perpustakaan jurusan. Agar dapat 

dijadikan bahan dalam perkuliahan maupun literatur rujukan skripsi 

terutama dalam hal pembuatan keputusan karir. 

2. Bagi orang tua Siswa agar senantiasa mendampingi serta mendukung cita-

cita anak agar dapat berkembang dalam meraih cita-cita yang positif. 

3. Bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam untuk senantiasa 

melakukan evaluasi terhadap penelitian ini sehingga bisa benar-benar 

menemukan solusi atau teknik yang tepat untuk kemampuan pengambilan 

keputusan karir bagi individu. 



 

 

4. Bagi peneliti lain diharapkan bisa menguji ulang penelitian yang terkait 

dengan penelitian ini dengan populasi yang luas lagi dan sampel yang 

lebih beragam juga, guna menghasilkan sebuah penelitian yang lebih 

berkualitas. 

 


