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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

- Sebagian besar responden siswa binaan PSBN Wyata Guna Bandung yang 

diteliti memiliki explanatory style yang cenderung optimis dalam kegiatan 

mereka.   

- Adanya faktor eksternal seperti penerimaan terhadap kondisi saat ini, dan 

kritik yang diterima dari orang lain, dan explanatory style ibu kaitan 

dengan explanatory style siswa binaan di PSBN Wyataguna Bandung 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran teoretis 

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan saran/rekomendasi sebagai 

berikut: 

- Para peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian 

dengan jumlah responden yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian 

yang didapat dapat di genaralisasikan pada populasi yang lebih banyak dan 

beragam juga. 
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- Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggali lebih 

dalam mengenai data penunjang yaitu bidang keahlian yang dipilih, faktor-

faktor yang berpengaruh seperti trauma, kritik, dan penerimaan terhadap 

kondisi serta bidang yang mereka tekuni agar data yang didapatkan dapat 

lebih kaya dan lebih menggambarkan explanatory style dari responden.   

 

5.2.2. Saran Guna Laksana 

- Peneliti menyarankan agar pembina di PSBN Wyataguna dapat melakukan 

pendekatan kepada siswa binaan untuk memberikan mereka pemahaman 

mengenai kondisi yang mereka alami serta memberikan gambaran pada 

siswa binaan kondisi masyarakat, tantangan dan pekerjaan yang akan 

mereka hadapi selanjutnya sehingga diharapkan mereka akan lebih siap 

untuk menghadapi kehidupan diluar PSBN Wyataguna Bandung. 

- Peneliti menyarankan agar ditambahkan kegiatan-kegiatan lain yang dapat 

membantu siswa binaan untuk memperoleh keterampilan yang membekali 

mereka disamping memijat sehingga mereka memiliki kesempatan yang 

lebih luas dalam pekerjaan mereka. 

- Peneliti menyarankan pada siswa binaan angkatan selanjutnya lebih aktif 

untuk mencari tahu mengenai pengalaman-pengalaman pendahulunya 

ketika sudah lulus dari pembinaan dan mencari tahu kepada pembina dan 

sering bertukan pikiran dengan pembina agar mereka memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak yang dapat membekali 

mereka ketika mereka nanti lulus dari PSBN Wyataguna. 


