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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengolahan data dan 

pembahasan terhadap remaja yang tinggal di panti asuhan putra “X” Bandung, 

maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Sebagian besar remaja panti asuhan memiliki orientasi masa depan bidang 

pendidikan yang jelas, dan hanya sebagian kecil remaja panti asuhan yang 

memiliki orientasi masa depan bidang pendidikan yang tidak jelas. 

2. Pada remaja panti asuhan dengan orientasi masa depan bidang pendidikan yang 

jelas, diantaranya memiliki motivasi yang kuat, perencanaan yang terarah, dan 

evaluasi yang akurat. 

3. Faktor status socioeconomic dan parents adolescent relation tidak 

mempengaruhi Orientasi Masa depan pada remaja panti asuhan “x”. 

4. Remaja panti asuhan yang memiliki orientasi masa depan bidang pendidikan 

yang tidak jelas menunjukkan semua aspek motivasi, perencanaan dan evaluasi 

yang rendah. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran yang 

diharapkan dapat berguna. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 
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5.2.1 Saran teoritis 

- Bagi peneliti lain yang tertarik tentang orientasi masa depan bidang 

pendidikan disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

hubungan antara dukungan pengurus panti asuhan dengan orientasi masa 

depan bidang pendidikan pada remaja yang tinggal di panti asuhan. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

- Bagi remaja panti asuhan diharapkan dapat mencari informasi mengenai 

sekolah / perguruan tinggi dengan cara berdiskusi dengan pengurus panti 

asuhan, alumni panti asuhan, teman panti asuhan, teman sekolah, dan para 

guru sehingga para remaja mendapatkan lebih banyak masukan dan informasi 

mengenai  sekolah / perguruan tinggi dan mempersiapkan diri untuk 

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

- Diharapkan pengurus panti asuhan dapat membantu mengarahkan motivasi 

remaja yang memiliki orientasi masa depan dalam bidang pendidikan yang 

tidak jelas, sehingga ramaja mampu mengarahkan tujuannya di bidang 

pendidikan. 

- Pengurus panti juga dapat memberikan pengarahan terhadap minat dan bakat 

yang dimiliki remaja, dan membantu remaja panti asuhan dalam menyusun 

perencanaan dan melakukan evaluasi mengenai orientasi masa depannya.  

 


