
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

     Dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari 73 siswa kelas III jurusan otomotif SMK Teknik “X” Jakarta 

terdapat 61.64 % siswa menunjukkan orientasi masa depan bidang pekerjaan yang 

jelas. Hal ini ditunjukkan dengan 73.33 % motivasi yang kuat, 93.33 % 

perencanaan terarah, dan 73.33 % evaluasi akurat. 

2. Diantara siswa kelas III yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan 

yang tidak jelas ada 42.86 % siswa menunjukkan motivasi yang kuat. Hal ini 

disebabkan oleh seringnya mereka melakukan aktivitas diskusi dengan tokoh 

yang menguasai pekerjaan yang mereka minati sehingga dapat menyamakan 

pendapat dan sikapnya dalam memilih pekerjaan yang spesifik (28.57 %). 

3. Kurangnya penguasaan pengetahuan mengenai lingkup pekerjaan dan  

kemampuan diri dapat menghambat siswa untuk memasuki aspek selanjutnya. 

4. Siswa kelas III yang sering melakukan aktivitas diskusi lebih banyak memilih 

tokoh yang diajak berdiskusi adalah orang tua dan guru karena memiliki 

pengetahuan yang lebih lengkap dan pengalaman mengenai pekerjaan. 

5. Dari aktivitas diskusi siswa kelas III memperoleh dukungan dan pengarahan 

mengenai pekerjaan yang dipilih dan memperoleh informasi kerja. 



 

 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran yaitu; 

1. Disarankan pada guru BP untuk memberikan pengetahuan berupa informasi 

mengenai berbagai bidang pekerjaan kepada siswa kelas III yang memiliki 

orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas.  

2. Disarankan pada siswa kelas III yang memiliki orientasi masa depan bidang 

pekerjaan yang tidak jelas untuk terlebih dahulu memahami kemampuan kerja 

yang dimiliki dan menelusuri bidang pekerjaan apa yang paling diminati 

sehingga dapat mengambil keputusan dalam merencanakan pekerjaan di masa 

depan. Hal ini dapat juga dilakukan dengan meminta bantuan dari guru BP agar 

dapat merencanakan bidang pekerjaan di masa depan yang lebih jelas. 

3. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai peran dukungan orang tua dan guru terhadap 

orientasi masa depan bidang pekerjaan pada siswa kelas III SMK Teknik “X” 

Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


