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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada siswa 

kelas XII SMFK “X” di kota bandung, didapat hasil penelitian sebagai 

berikut: 

• Berdasarkan penelitian, sebagian besar siswa SMFK “X” di kota 

Bandung memiliki OMD yang tidak jelas dalam kedua domain baik 

dalam domain pendidikan maupun pekerjaan. 

• Berdasarkan penelitian, sebagian besar siswa SMFK “X” di kota 

Bandung memiliki OMD yang tidak jelas dengan profil motivational 

rendah, cognitive representation rendah dan behaviour rendah pada 

domain pendidikan dan pekerjaan. 

• Sebagian besar siswa SMFK “X” di kota Bandung memiliki cognitive 

representation dan behaviour yang rendah sehingga siswa masih 

belum dapat membuat perencanaan dan tidak bisa mengambil tindakan 

untuk masa depannya baik dalam domain pendidikan maupun 

pekerjaan.  

• Faktor personality dan close interpersonal relationship tidak memiliki 

kecenderungan keterkaitan dengan orientasi masa depan domain 

pendidikan dan pekerjaan pada siswa SMFK “X” di kota Bandung.  
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5.2.  Saran  

 5.2.1 Saran Teoretis 

• Peneliti ingin menyarankan peneliti lain untuk melakukan 

penelitian lanjutan mengenai OMD domain pendidikan dan 

pekerjaan pada subjek penelitian yang sama dengan memperbaiki 

alat ukur yang sudah dibuat.  

• Peneliti menyarankan peneliti lain untuk memfokuskan penelitian 

pada beberapa faktor dari personality seperti self esteem dan self 

agency agar data yang didapat lebih akurat dan dapat dilihat 

pengaruhnya terhadap OMD domain pendidikan dan pekerjaan. 

Untuk faktor close interpersonal relationship dapat digali juga 

dengan membuat kuesioner yang lebih rinci tentang figur yang 

mempengaruhi OMD siswa. 

• Peneliti menyarankan untuk memperbaiki cara perhitungan 

validitas alat ukur dengan cara dihitung per komponen sehingga 

alat ukur yang valid dimungkinkan menjadi lebih banyak lagi.  
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5.2.2 Saran  Praktis 

• Untuk siswa yang memiliki OMD yang rendah pada domain 

pendidikan, peneliti menyarankan kepada siswa untuk lebih 

mengenali potensi dalam dirinya dengan melakukan psikotest. 

Siswa disarankan untuk belajar merencanakan dan mulai mencari 

informasi yang berkaitan dengan tujuan pendidikan sehingga siswa 

bisa memutuskan tentang pendidikan apa yang akan diambilnya 

pada saat lulus nanti. Siswa disarankan untuk membuat keputusan 

sebelum lulus agar siswa lebih terarah. Siswa disarankan untuk 

berkonsultasi dan berdiskusi dengan figur yang mengetahui tentang 

dunia pendidikan seperti guru, orangtua dan kakak kelas. Sekolah 

dan guru di SMFK “X” di kota Bandung bisa melakukan survey 

mengenai minat siswa untuk selanjutnya dilakukan konseling 

mengenai minat siswa tersebut.  

• Untuk siswa yang memiliki OMD yang rendah pada domain 

pekerjaan, peneliti menyarankan siswa untuk lebih mengenal diri 

mereka dan kemampuannya dalam bidang pekerjaan. Siswa 

disarankan untuk membuat perencanaan yang berkaitan dengan 

pekerjaan dan belajar untuk mencari informasi yang berkaitan 

dengan pekerjaan yang akan diambilnya pada saat lulus nanti. 

Siswa disarankan untuk mengambil keputusan sebelum lulus dari 

sekolah tersebut agar pada saat lulus nanti, siswa bisa lebih terarah. 

Peneliti juga menyarankan untuk melakukan diskusi kepada figur 
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yang mengerti tentang dunia pekerjaan seperti guru, orangtua dan 

kaka kelas. Pihak sekolah bisa melakukan survey tentang pekerjaan 

untuk selanjutnya dilakukan konseling guna membantu siswa 

untuk lebih jelas lagi tentang dunia pekerjaan.  

 


