
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik suatu kesimpulan mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan pada 

siswa kelas 3 SMALB/B “X” Kota Cimahi sebagai berikut: 

1. Persentase terbesar pada siswa kelas 3 SMALB/B “X” Kota Cimahi 

menunjukkan bahwa mereka memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan 

yang tidak jelas, dan sisanya memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan 

yang jelas. 

2. Orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas pada siswa kelas 3 

SMALB/B “X” Kota Cimahi, diperlihatkan dengan adanya aspek motivasi 

yang rendah pada sebagian siswa dengan orientasi masa depan yang tidak 

jelas, perencanaan yang tidak terarah, dan evaluasi yang tidak akurat. 

Sebaliknya seluruh siswa kelas 3 SMALB/B “X” Kota Cimahi dengan 

orientasi masa depan bidang pekerjaan yang jelas memperlihatkan motivasi 

yang tinggi, perencanaan yang terarah, dan evaluasi yang akurat. 

3. Faktor dampak dari tuntutan situasional, faktor kematangan kognitif, pengaruh 

social learning, dan proses interaksi turut berperan dalam penentuan tingkat 

kejelasan orientasi masa depan bidang pekerjaan pada siswa kelas 3 

SMALB/B ”X” Kota Cimahi. 
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5.2. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diajukan beberapa 

saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan: 

5.2.1. Saran Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

lebih lanjut mengenai dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi 

masa depan terhadap tingkat kejelasan orientasi masa depan. 

5.2.2. Saran Praktis 

1. Bagi pihak Sekolah 

− Disarankan untuk mengadakan kegiatan bimbingan yang lebih intensif 

mengenai minat siswa, pemberian pengarahan terhadap minatnya, dan 

dukungan para guru dan teman-teman di sekolah terutama pada siswa 

dengan orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas sehingga 

dapat meningkatkan tumbuhnya optimisme dalam mempersiapkan diri 

untuk bekerja setelah lulus dari SMALB/B “X” Kota Cimahi. 

− Disarankan untuk melakukan pendekatan dan pendampingan yang lebih 

erat kepada para siswa, terutama pada siswa dengan orientasi masa depan 

bidang pekerjaan yang tidak jelas sehingga mereka merasa mendapat 

dukungan dari lingkungannya untuk persiapan bekerja setelah lulus dari 

SMALB/B “X” Kota Cimahi. 
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a depan. 

− Disarankan untuk dapat memperbanyak bidang keterampilan yang 

ditawarkan kepada siswa, serta memberikan kesempatan magang 

terhadap para siswa sebelum mereka lulus dari sekolah tersebut.  

2. Bagi para siswa kelas 3 SMALB/B “X” Kota Cimahi. 

− Disarankan untuk mau terus belajar dan menggali pengetahuan yang 

dapat memudahkan dalam penyusunan rencana pekerjaan, membantu 

dalam mengatasi hambatan yang mungkin muncul, dan memiliki 

perasaan optimis dalam menghadapi mas

3. Bagi orangtua siswa 

− Disarankan untuk untuk lebih sering berdiskusi dengan anaknya untuk 

lebih mengetahui minat anak, serta untuk memberikan pengarahan 

terhadap minatnya dalam bidang pekerjaan terutama pada siswa dengan 

orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas. 

− Lebih sering memberikan dan menunjukkan dukungan terhadap anak 

dalam berbagai hal di sehingga dapat meningkatkan tumbuhnya 

optimisme serta menumbuhkan harapan dalam mempersiapkan diri untuk 

bekerja setelah lulus dari SMALB/B “X” Kota Cimahi. 

− Disarankan untuk juga menjaga keseimbangan pemberian feedback baik 

berupa pujian maupun kritikan dalam waktu dan dengan proporsi yang 

tepat karena kritikan dan pujian tersebut diperlukan oleh anak untuk 

mengetahui hal apa yang baik untuk dipertahankan dan hal apa  yang 

sebaiknya diubah mereka, sehingga dapat menumbuhkan motivasi anak. 

 


