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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh dukungan orang tua terhadap orientasi masa depan bidang pendidikan 

pada siswa/i kelas XII di SMA “X” Kota Bandung. Artinya siswa/i yang semakin besar 

menghayati dukungan orang tua yang diterimanya akan membuat rencana masa depan 

bidang pendidikan yang dimilikinya semakin jelas. 

2. Dukungan orang tua memberikan pengaruh terhadap tahapan motivasi pada orientasi 

masa depan bidang pendidikan siswa/i kelas XII di SMA “X” Kota Bandung. Artinya 

siswa/i yang semakin besar menghayati dukungan orang tua yang diterimanya akan 

meningkatkan motivasi siswa/i menjadi semakin kuat dalam menentukan rencana masa 

depan di bidang pendidikan setelah lulus SMA. 

3. Dukungan orang tua memberikan pengaruh terhadap tahapan evaluasi pada orientasi 

masa depan bidang pendidikan siswa/i kelas XII di SMA “X” Kota Bandung. Artinya 

siswa/i yang semakin besar menghayati dukungan orang tua yang diterimanya akan 

meningkatkan evaluasi siswa/i menjadi semakin akurat dalam menentukan rencana masa 

depan di bidang pendidikan setelah lulus SMA. 

4. Dukungan orang tua tidak memberikan pengaruh terhadap tahapan perencanaan pada 

orientasi masa depan bidang pendidikan siswa/i kelas XII di SMA “X” Kota Bandung.  

5. Faktor yang memiliki kecenderungan keterkaitan dengan tahapan perencanaan pada 

orientasi masa depan siswa/i kelas XII di SMA “X” Kota Bandung ialah pengaruh guru 

didalam kehidupan pendidikan, informasi yang didapatkan melalui media massa 
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mengenai jurusan di perguruan tinggi, dukungan dari teman, dan berdiskusi dengan guru 

mengenai rencana di masa depan setelah lulus SMA. 

 

5.2 Saran  

5.2.1 Saran Teoritis 

Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian lanjutan adalah : 

 Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kontribusi dukungan orang tua 

terhadap tahapan-tahapan orientasi masa depan. 

 Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang cenderung 

memiliki keterkaitan dengan orientasi masa depan, yaitu pengaruh guru didalam 

kehidupan pendidikan, informasi yang didapatkan melalui media massa mengenai 

jurusan di perguruan tinggi, dukungan dari teman, dan berdiskusi dengan guru 

mengenai rencana di masa depan setelah lulus SMA. 

5.2.2 Saran Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajurkan saran kepada : 

 Bagi siswa/i kelas XII SMA “X” Kota Bandung hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan informasi mengenai pengaruh penghayatan dukungan orang 

tua yang diterima terhadap orientasi masa depan bidang pendidikan yang dimiliki oleh 

siswa/i kelas XII di SMA “X” Kota Bandung. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan 

bagi siswa/i agar dapat lebih melibatkan orang tua dalam proses penentuan tujuan atau 

goal yang ingin dicapai setelah lulus SMA sehingga tujuan atau goal yang ditetapkan 

diharapkan dapat spesifik. Siswa/i juga diharapkan dapat lebih melibatkan orang tua 

dalam melakukan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan agar dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan 

mencegah hambatan yang akan muncul dalam pencapaian tujuan atau goal. 
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 Bagi pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, guru BK, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta wali kelas, hasil dari penelitian 

ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh dari guru terhadap tahap 

perencanaan pada orientasi masa depan bidang pendidikan yang dimiliki oleh siswa/i 

kelas XII di SMA “X” Kota Bandung. Gambaran tersebut dapat digunakan untuk 

membantu siswa/i dalam menentukan rencana masa depan yang akan ditempuhnya 

setelah lulus SMA, misalnya dengan mempertahankan pemberian informasi mengenai 

pendidikan di perguruan tinggi dan menambahkan fasilitas konseling mengenai 

perencanaan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi secara rutin bagi 

siswa/i.  

 Bagi orang tua dari siswa/i kelas XII, hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai pengaruh dukungan orang tua terhadap tahapan orientasi masa 

depan bidang pendidikan yang dimiliki oleh siswa/i kelas XII di SMA “X” Kota 

Bandung. Berdasarkan hasil penelitian Orang Tua diharapkan dapat lebih memberikan 

dukungan agar siswa/i dapat menentukan goal atau tujuan yang spesifik dan memiliki 

keinginan yang kuat untuk mencapai goal atau tujuan yang telah ditentukan dan 

membantu siswa/i membuat evaluasi berkenaan dengan perencanaan yang dibuat, agar 

dapat mengatasai hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses 

pencapaian goal atau tujuan setelah lulus SMA.  


