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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 70 remaja putus sekolah di kota 

Makassar, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai orientasi masa depan 

bidang pekerjaan remaja putus sekolah, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagian besar (51,43%) remaja putus sekolah di kota Makassar memiliki 

gambaran orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas dan 

sebagian lainnya (48,57%) memiliki gambaran orientasi masa depan 

bidang  pekerjaan  yang jelas. 

2. Remaja putus sekolah di kota Makassar dengan orientasi masa depan yang 

tidak jelas dalam bidang pekerjaan, sebanyak 52,78% memiliki motivasi 

yang kuat dan sebanyak 47,22% memiliki motivasi yang lemah. 

Selanjutnya, sebanyak 86,11% memiliki perencanaan yang tidak terarah 

dan sebanyak 13,89% memiliki perencanaan yang terarah. Kemudian 

sebanyak 61,11% memiliki evaluasi yang tidak akurat dan 38,89% 

memiliki evaluasi yang akurat. 

3. Remaja dengan orientasi masa depan yang jelas dalam bidang pekerjaan, 

sebanyak 94,12% memiliki motivasi yang kuat dan sebanyak 5,88% 

memiliki motivasi yang lemah. Selanjutnya, sebanyak 73,53%  memiliki 

perencanaan yang terarah dan sebanyak 26,47% memiliki perencanaan 
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yang tidak terarah. Kemudian, sebanyak 85,34%  memiliki evaluasi yang 

akurat dan sebanyak 14,66% memiliki evaluasi yang tidak akurat. 

4. Faktor social environment yaitu pengaruh dari orang tua yang diberikan 

kepada remaja saat berdiskusi serta dukungan dari orangtua berupa 

dukungan moral, materi, dan doa, mempengaruhi kejelasan orientasi masa 

depan remaja putus sekolah di kota Makassar dalam bidang pekerjaan.  

Sedangkan faktor cultural context yaitu status sosial ekonomi tidak 

mempengaruhi kejelasan orientasi masa depan remaja putus sekolah 

bidang pekerjaan  di kota Makassar. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan: 

 

5.2.1  Saran Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk diteliti lebih lanjut 

mengenai hubungan antara pengaruh orang tua dengan orientasi  masa 

depan dalam bidang pekerjaan.   
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5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi pihak pemerintah di kota Makassar khususnya Dinas Pendidikan dan 

Ketenagakerjaan, disarankan untuk mengadakan penyuluhan kepada para 

remaja mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan khususnya 

mengenai strategi perencanaan dalam mencapai target dan bagaimana 

mengevaluasi kemampuan yang ada di dalam diri para remaja.  

2. Bagi pihak pemerintah kota Makassar  juga disarankan untuk membuat 

pelatihan gratis bagi para remaja putus sekolah mengenai bagaimana 

pelaksanaan perencanaan  untuk mencapai cita-cita mereka.  Karena 

dengan adanya pelatihan  ini akan membantu para remaja putus sekolah 

untuk mengevaluasi kembali tujuan di awal serta mengevaluasi pencapaian 

tujuan  tersebut. 

3. Saran preventif edukatif diberikan kepada pihak-pihak sekolah untuk 

memberikan masukan agar pihak sekolah dapat mengarahkan siswa-siswa 

sejak dini supaya tidak putus sekolah.  

  


