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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pembahasan yang dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Orientasi masa depan bidang pendidikan yang dimiliki siswa penyandang 

tunanetra di SLB-A Negeri Bandung sebagian besar tidak jelas yakni sebesar 

62.52% sedangkan siswa yang memiliki orientasi masa depan yang jelas sebesar 

34.48% dari total responden sebanyak 29 orang. 

2. Faktor-faktor yang menentukan kejelasan orientasi masa depan pada siswa SMA 

penyandang tunanetra di SLB-A Negeri Bandung adalah banyaknya informasi 

mengenai pendidikan lanjutan yang diperoleh melalui guru, penghayatan siswa 

tentang keadaan tunanetra, seringnya berdiskusi dengan orang tua mengenai 

pendidikan lanjutan serta dukungan orang tua dalam menentukan pendidikan 

lanjutan.  
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

1. Bagi seluruh staff pengajar, kepala sekolah, dan guru BP di SLB-A Negeri 

Bandung disarankan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

pendidikan lanjutan mengingat guru merupakan figur dan sumber 

informasi yang signifikan bagi siswa dalam menentukan pendidikan 

lanjutan. Misalnya melalui kegiatan ceramah, penyampaian informasi ke 

kelas maupun pendekatan secara individual. 

2. Bagi orangtua siswa SMA di SLB-A Negeri Bandung disarankan untuk 

membantu siswa mencari informasi beasiswa baik melalui sekolah 

maupun donatur dari perusahaan yang bersedia membantu siswa agar 

dapat melanjutkan pendidikan. 

3. Bagi siswa SMA di SLB-A Negeri Bandung yang memiliki orientasi masa 

depan yang jelas, disarankan agar meningkatkan prestasi belajar dalam 

rangka untuk mendapatkan beasiswa  sehingga dapat melanjutkan sekolah 

sesuai dengan minatnya. Misalnya dengan cara belajar kelompok. 

4. Bagi siswa SMA di SLB-A Negeri Bandung yang memiliki orientasi masa 

depan yang tidak jelas, disarankan agar lebih mengenali minat dan 

bakatnya melalui kegiatan tes minat dan bakat yang diadakan di sekolah. 
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5.2.2 SaranTeoretis 

Dengan menyadari berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti 

perlu mengajukan beberapa usulan untuk penelitian selanjutnya: 

1 Untuk penelitian lebih lanjut, dapat meneliti mengenai pengaruh diskusi 

dengan orang tua terhadap orientasi masa depan siswa di SLB-A Negeri 

Bandung. 

2 Untuk penelitian lebih lanjut, dapat meneliti mengenai hubungan antara 

dukungan orang tua dengan  orientasi masa depan bidang pendidikan pada 

siswa SMA penyandang tunanetra.  


