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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan pembahasan 

hasil penelitian dari 31 siswa kelas XI SMA ‘X’ Bandung, dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

• Sebagian besar siswa kelas XI SMA, ‘X’ Bandung memiliki orientasi masa 

depan bidang pendidikan yang jelas yaitu sebanyak 77,4%. 

• Siswa kelas XI SMA ‘X’ Bandung yang memiliki orientasi masa depan 

bidang pendidikan yang tidak jelas memiliki perencanaan tidak terarah 

sebanyak 85,7% dan evaluasi yang tidak akurat sebanyak 71,4 %. 

• Faktor yang menunjukkan kecenderungan keterkaitan dengan orientasi masa 

depan bidang pendidikan pada siswa kelas XI SMA ‘X’ Bandung yaitu 

status sosial ekonomi orangtua dan sering tidaknya siswa berdiskusi dengan 

orangtua mengenai pendidikan di perguruan tinggi. 

• Faktor yang tidak menunjukkan kecenderungan keterkaitan dengan orientasi 

masa depan bidang pendidikan pada siswa kelas XI SMA ‘X’ Bandung 

yaitu jenis kelamin dan keyakinan siswa untuk melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu: 

5.2.1 Saran Teoretis 

• Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai korelasi antara hubungan siswa dan orangtua dengan 

orientasi masa depan dalam bidang pendidikan. 

• Untuk memperbaiki alat ukur yang lebih dapat menjaring orientasi masa 

depan bidang pendidikan dengan lebih teliti, terutama item-item yang 

berkaitan dengan tahap perencanaan. 

5.2.2 Saran Praktis 

• Bagi siswa kelas XI SMA ‘X’ Bandung agar lebih aktif dalam mencari 

informasi dan berdiskusi dengan guru mengenai pendidikan di perguruan 

tinggi. 

• Bagi pihak sekolah, khususnya guru BP agar melatih siswa kelas XI dalam 

menyusun rencana terarah dan melakukan evaluasi akurat terkait dengan 

tujuan di perguruan tinggi. 

• Sebagai masukan bagi pihak sekolah untuk menyarankan orangtua agar 

meluangkan waktu lebih sering untuk berdiskusi dengan siswa mengenai 

pendidikan di perguruan tinggi dan memberikan informasi tentang 

pemilihan fakultas/jurusan di perguruan tinggi. 


