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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diperoleh 

suatu gambaran umum mengenai eksplorasi dan komitmen bidang vokasional 

pada siswa kelas tiga SMK Farmasi ”X” di kota Bandung, dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Sebagian besar (51,5%) siswa kelas tiga SMK Farmasi “X” memiliki 

eksplorasi yang tinggi khususnya dalam mengeksplorasi mengenai berbagai 

pilihan pekerjaan di bidang farmasi dengan memanfaatkan kurikulum dan 

program-program yang diberikan sekolah. Mereka telah mengumpulkan 

informasi mengenai pekerjaan di bidang farmasi, memperoleh pemahaman 

mengenai bidang farmasi, mempertimbangkan berbagai pilihan pekerjaan di 

bidang farmasi, dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan 

di bidang farmasi. 

2) Sebagian besar (54,5%) siswa kelas tiga SMK Farmasi “X” memiliki 

komitmen yang tinggi dalam suatu pilihan pekerjaan di bidang farmasi, yang 

ditunjukkan melalui keyakinan mengenai tujuan dalam pekerjaan di bidang 

farmasi, melakukan aktivitas untuk memperdalam pengetahuannya dalam 

pilihan pekerjaan yang telah dipilihnya di bidang farmasi, mengidentifikasikan 

dirinya dengan orang-orang yang dikaguminya dalam pekerjaan di bidang 
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farmasi, merencanakan masa depan pekerjaannya di bidang farmasi, dan 

mempertahankan pilihan pekerjaannya di bidang farmasi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, di antaranya: 

 

5.2.1. Saran Penelitian Lanjutan 

1) Melanjutkan penelitian mengenai eksplorasi dan komitmen di bidang 

vokasional hingga sampai pada status identitas di bidang vokasional, sehingga 

penelitian tersebut dapat memperkaya pembahasan, khususnya dalam 

menggambarkan dinamika mengenai status identitas di bidang vokasional. 

2) Melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor kondisi yang 

berhubungan dengan identitas pada siswa yang bersekolah di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). 

 

5.2.2. Saran Guna Laksana 

1) Bagi kepala sekolah SMK Farmasi “X”, agar memberikan program-program 

yang menunjang bagi siswa untuk lebih memahami kemampuan dan minatnya 

dalam pilihan pekerjaan yang tepat baginya di bidang farmasi, misalnya 

dengan memberikan seminar atau penyuluhan kepada siswa guna mendorong 

siswa untuk merencanakan masa depannya dalam pekerjaan di bidang farmasi. 
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2) Bagi guru-guru SMK Farmasi “X”, agar memberikan informasi dan 

pemahaman secara spesifik, kepada siswa mengenai setiap pilihan pekerjaan 

dalam bidang farmasi, sehingga siswa dapat mempertimbangkan pilihan 

pekerjaan yang tepat untuk dirinya di bidang farmasi, misalnya memberikan 

konsultasi dan informasi mengenai keuntungan dan kekurangan setiap pilihan 

pekerjaan yang tepat untuk dirinya di bidang farmasi. 


