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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. KESIMPULAN  

Setelah dilakukan penelitian terhadap 147 orang siswa kelas XII SMA “X” 

Bandung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai orientasi masa depan 

bidang pendidikan siswa, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagian siswa kelas XII SMA “X” Bandung memiliki gambaran orientasi 

masa depan bidang pendidikan yang jelas dan sebagian lainnya memiliki 

gambaran orientasi masa depan bidang pendidikan yang tidak jelas. 

2. Siswa kelas XII SMA “X” Bandung dengan gambaran orientasi masa 

depan bidang pendidikan yang jelas sebagian besar memiliki motivasi 

yang kuat, perencanaan yang terarah dan evaluasi yang akurat. 

3. Siswa  kelas XII SMA “X” Bandung dengan gambaran orientasi masa 

depan bidang pendidikan yang tidak jelas, sebagian besar memiliki 

motivasi yang lemah, perencanaan yang tidak terarah dan evaluasi yang 

tidak akurat.  

4. Siswa kelas XII SMA “X” Bandung yang menjadikan orangtuanya sebagai 

model dalam bidang pendidikan, lebih banyak yang memiliki gambaran 

orientasi masa depan bidang pendidikan yang jelas, dibandingkan dengan 

siswa kelas XII SMA “X” yang tidak menjadikan orangtuanya sebagai 

model. 
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5. Siswa kelas XII SMA “X” Bandung yang orangtuanya menetapkan 

standart yaitu dengan menanamkan pentingnga berkuliah dan menuntut 

untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA, lebih banyak yang 

memiliki gambaran orientasi masa depan bidang pendidikan yang jelas, 

dibandingkan dengan siswa kelas XII SMA “X” yang orangtuanya tidak 

menetapkan standart. 

 

5.2. SARAN 

Dari hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan 

dapat berguna, yaitu sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Teoritis 

1.  Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai kontribusi faktor-

faktor terhadap orientasi masa depan bidang pendidikan.  

 

5.2.2 Saran Praktis 

1 Diharapkan pihak sekolah dapat membuat workshop dan mendatangkan 

narasumber dari salah satu Universitas di Bandung untuk memberikan 

informasi mengenai jurusan perkuliahan terhadap siswa kelas XII SMA “X” 

Bandung sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan yang luas mengenai 

bidang-bidang pendidikan yang dapat dicapainya dan juga siswa dapat 

membuat pilihan bidang pendidikan yang sesuai dengan minatnya. 
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2 Diharapkan pihak sekolah dapat membuat pelatihan mengenai orientasi masa 

depan kepada siswa kelas XII SMA “X” Bandung  agar orientasi masa depan 

bidang pendidikan siswanya dapat lebih jelas. 

3 Diharapkan pihak sekolah dapat menyampaikan pada orangtua siswa, 

mengenai pentingnya orangtua memberikan informasi secara lengkap 

mengenai jurusan perkuliahan dan perguruan tinggi kepada siswa kelas XII 

SMA “X” Bandung.  

4 Diharapkan Guru BK mengadakan bimbingan konseling dengan siswa kelas 

XII SMA “X” Bandung mengenai kesulitan dalam memilih jurusan 

perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan dan minat serta membantu siswa 

menyusun langkah-langkah untuk dapat mencapai jurusan perkuliahan yang 

dicita-citakan. 


