
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 

narapidana di Rumah Tahanan “X” Bandung sebagai berikut: 

1. Sebanyak 62,8% narapidana di Rumah Tahanan “X” Bandung memiliki OMD 

bidang pekerjaan yang tidak jelas dan hanya 37,2% napi yang memiliki 

gambaran OMD bidang pekerjaan yang jelas. 

2. Napi yang memiliki gambaran OMD bidang pekerjaan yang jelas memiliki 

motivasi tinggi, perencanaan terarah, dan evaluasi yang akurat.  

3. Sebanyak 70,4% napi dengan gambaran OMD yang tidak jelas pada bidang 

pekerjaan memiliki motivasi yang rendah dan sisanya sebanyak 29,6% napi 

memiliki motivasi tinggi. Secara keseluruhan, napi dengan OMD tidak jelas 

pada bidang pekerjaan melakukan perencanaan yang tidak terarah dan evaluasi 

yang tidak akurat.  

4. Motivasi yang tinggi berarti bahwa napi telah menentukan suatu bidang 

pekerjaan yang akan digeluti di masa depan. Tuntutan harus manafkahi 

keluarga merupakan alasan terbanyak yang dikemukakan napi sehingga 

memotivasinya untuk menetapkan tujuan terhadap suatu bidang pekerjaan 

tertentu untuk digeluti di masa depan.  
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5. Napi dengan OMD bidang pekerjaan yang tidak jelas sebagian besar merasa 

bahwa kegiatan yang diikuti di rutan tidak membantu dalam melakukan 

antisipasi bidang pekerjaan di masa depan. Hal tersebut merupakan kendala, 

sebab pada dasarnya kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu napi dalam 

menyusun perencanaan. 

6. Seluruh napi dengan OMD yang tidak jelas dalam bidang pekerjaan 

menunjukkan adanya perasaan takut terhadap penolakan masyarakat bila kelak 

mereka bebas. Artinya bahwa sebagian besar napi di rutan “X” Bandung, yang 

menjadi responden, menghadapi ketakutan jika kelak kembali ke tengah 

masyarakat.  

5.2. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diajukan beberapa 

saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca 

penelitian ini: 

5.2.1. Saran Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 

memperkaya khasanah ilmu Psikologi khususnya bidang Psikologi Perkembangan 

dengan melakukan penelitian lain mengenai orientasi masa depan pada bidang 

yang berbeda.    
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5.2.2. Saran Praktis 

1. Bagi pihak Rutan. 

 
Disarankan untuk mengadakan Pembinaan Terpadu mengenai minat napi, 

pemberian pengarahan terhadap minatnya, dan dukungan pembina rutan 

yang dapat meningkatkan tumbuhnya optimisme dalam mempersiapkan 

diri kembali ke kehidupan bermasyarakat, khusunya dalam bidang 

pekerjaan. 

 

Disarankan untuk dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat 

mendukung para napi dalam memperoleh informasi sehingga mampu 

mengarahkan mereka dalam menyusun perencanaan dalam bidang 

pekerjaan yang akan digeluti kelak. 

 

Disarankan untuk bisa melakukan pendekatan yang lebih erat kepada para 

napi sehingga mereka merasa mendapat dukungan dari lingkungannya 

untuk persiapan menghadapi masyarakat bila bebas kelak, khususnya 

dalam bidang pekerjaan. 

2. Bagi para narapidana di Rumah Tahanan “X” Bandung. 

- Disarankan untuk mau terus belajar dan menggali pengetahuan yang dapat 

memotivasi diri sehingga memudahkan dalam penyusunan rencana 

pekerjaan dan memiliki perasaan optimis dalam menghadapi masa depan 

ketika kembali ke masyarakat. 


