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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil bahwa konseling 

kelompok trait and factor berbasis cybercounseling bisa membantu anggota 

kelompok untuk meningkatkan kematangan karirnya yang dapat dilihat 

melalui skor post-test. Saat ini, anggota kelompok eksperimen, telah memiliki 

memiliki perencanaan dan keputusan terkait karir mereka di masa depan. 

Kematangan karir siswa dapat meningkat oleh karena adanya treatment 

yang diberikan oleh konselor. Treatment tersebut menggunakan pendekatan 

trait and factor. Proses pemberian treatment menggunakan pendekatan trait 

and factor dilaksanakan dengan enam tahapan, yaitu tahap 

analisis,ysintesis,ydiagnosis,yprognosis,ykonselingydanytindakylanjut. Dalam 

pelaksanaanya menggunakan cybercounseling melalui chat groupdalam  

aplikasi Whatsap.  

Konseling kelompok atau treatment tersebut dilakukan selama lima kali 

pertemuan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan konseling selama lima kali 

pertemuan tersebut adalah uji Paired Sampel T Test pada tingkat peningkatan 

kematangan karirypre-testydanypost-testydidapatkanynnilaiyasymp sig. (2-

tailed) sebesar 0,022. Dari hasilyujiybeda paired sample T test tersebut dapat 

dilihat bahwa uji tersebut memiliki hasil 0,022 yang artinya menunjukkan sig. 

0,022 < 0,05. 

Berdasarkanyhasil hitung ujiyPaired Sampel T Test, jadi kesimpulannya 

adalah Hipotesis alternative (Ha) diterima, artinya treatmentkonseling 

kelompok trait and factoryang telah diberikan kepada konseli atau klien dapat 

meningkatkan kematangan karir siswa MAN 1 Blitar. Hasil peningkatan pre-

testydanypost-test dengan tingkat presentaseypeningkatan siswaydengan nama 

samaran Mawar dari skor 131 menjadi 163, Melati dari skor 131 menjadi 187, 

Sekar dari skor 133 menjadi 227, dan Anggrek dari skor 130 menjadi 179. 
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B. Saran 

Mengingat memiliki kematangan karir yang rendah dapat menimbulkan 

dampak kurang baik, maka diperlukan pelayanan guna meningkatkan 

kematangan karir yang rendah tersebut dikalangan siswa sehingga peneliti 

memiliki saran untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Konselor 

Konselor bisa menggunakan intervensi dengan menerapkan 

layanankkonseling kelompokktraityandyfactor berbasis cybercounseling 

guna membantu meningkatkan kematangan karir pada siswa dengan cara 

membaca buku pedoman eksperimen kemudian mengaplikasikannya dan 

memperhatikan karakteristik siswa. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan yang telah ada,  dapat 

memberikan gambaran mengenai kematangan karir, dan cara 

meningkatkan kematangan karir dilakukan dengan menggunakan 

konseling kelompok trait and factor berbasis cybercounseling yang telah 

efektif, serta menjadi masukan keilmuan Bimbingan dan Konseling. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnyaydiharapkan agar bisa mengaplikasikan hasil 

temuan yangytelahyada sebagai acuan untuk memperbarui penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya dengan cara memperbaiki 

kekurangan dari buku pedoman yang telah dibuat dan diterapkan 

b. Penelitian dengan pendekatan konseling kelompok  trait and factor 

berbasis cybercounselingyang telah peneliti lakukan saat ini dapat 

dijadikan masukan untuk penelitian selanjutanya.  

 

 

 

 


