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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian terhadap 30 orang anggota penyandang tunadaka di Komunitas 

Bandung Independent Living Center (BILiC) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Lebih dari setengah anggota penyandang tunadaksa di Komunitas Bandung 

Independent Living Center (BILiC) memiliki orientasi masa depan bidang 

pekerjaan yang tidak jelas. 

2. Anggota penyandang tunadaksa di Komunitas Bandung Independent Living Center 

(BILiC) yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas, 

karena salah satu atau dua tahapan dari 3 tahapan ada yang tidak optimal, atau 

ketiga tahapannya tidak optimal. 

3. Orientasi masa depan bidang pekerjaan yang pada panggota penyandang tunadaksa 

di Komunitas Bandung Independent Living center (BILiC) terdapat faktor 

pengaruh tuntutan situasi yang menimbulkan motivasi, social learning yang 

mempengaruhi kejelasan orientasi masa depan bidang pekerjaan anggota 

penyandang tunadaksa di Komunitas Bandung Independent Living Center 

(BILiC). Sedangkan ada atau tidak adanya proses interaksi tidak mempengaruhi 

kejelasan orientasi masa depan bidang pekerjaan pada anggota penyandang 

tunadaksa di Komunitas Bandung Independent Living Center (BILiC).   
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengajukan saran untuk 

peneliti berikutnya untuk memperhatikan alat ukur yang digunakan agar disesuaikan dengan 

sampel yang akan diteliti. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

 Bagi pihak Komunitas BILiC, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

diskusi mengenai program kegiatan dalam bidang pekerjaan yang diadakan oleh Komunitas 

BILiC pada anggotanya yang menyandang tunadaksa untuk melakukan kegiatan yang 

berkaitan untuk meningkatkan motivasi seperti peer counseling atau seminar motivasi. Selain 

itu juga diharapkan Komunitas BILiC mengadakan kegiatan yang berkaitan untuk 

meningkatkan strategi dan perencanaan mereka ketika akan bekerja seperti mengikuti 

keterampilan dan program-program yang berkaitan dengan minatnya di suatu bidang kerja. 

Lalu kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan evaluasi diri seperti konseling dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang disarankan dimaksudkan agar anggotanya memiliki 

antisipasi terhadap masa depannya di bidang pekerjaan. 


