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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian hipotesis mayor yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan 

dukungan orangtua dengan orientasi masa depan karir siswa SMA Sint 

Louis di Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis mayor diterima. 

Dari pengujian hipotesis minor pertama yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan 

diri dan orientasi masa depan karir siswa SMA Sint Louis di Semarang. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis minor pertama diterima. Sementara 

itu, dari pengujian hipotesis minor kedua yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara dukungan 

orangtua dan orientasi masa depan karir siswa SMA Sint Louis di 

Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis minor kedua diterima. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memiliki saran 

penelitian sebagai berikut. 

1. Saran Untuk Subjek 

Berdasarkan penelitian ini, dapat disarankan pada para siswa untuk 

mempertahankan sikap dan apa yang telah mereka lakukan selama ini. 
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Pertahankan sikap yang terus berusaha mengevaluasi tujuan dan 

perencanaannya dengan bantuan orangtua dan guru-guru mereka 

(terutama guru BK). Penelitian ini juga menyarankan agar para siswa 

tetap yakin pada dirinya, terutama mengenai pilihan dan keputusan yang 

mereka buat. Selain itu sikap mereka yang objektif dan rasional, 

keoptimisan mereka dalam menghadapi tantangan baru yang mereka 

hadapi, serta rasa tanggung jawab mereka yang tinggi juga perlu mereka 

pertahankan agar tujuan dan strategi mereka untuk masuk ke perguruan 

tinggi dapat lebih mungkin untuk mereka capai. 

2. Saran Untuk Orangtua 

Peneliti menyarankan pada orangtua agar juga tetap 

mempertahankan sikap mereka yang secara aktif memperhatikan 

perkembangan dan kehidupan anak mereka yang sedang mempersiapkan 

masa depan mereka. Dukungan orangtua baik secara emosional, secara 

instrumental, dan informasional kepada anak mereka perlu untuk 

dipertahankan. Hal tersebut misalnya dengan aktif menanyakan tujuan 

dan rencana anak-anak mereka, serta kesulitan-kesulitan yang mereka 

hadapi selama ini; hadir baik secara fisik maupun psikologis pada saat 

mereka membutuhkan orangtuanya; dan berusaha menyediakan 

kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka. 

3. Saran Untuk Sekolah 

Peneliti menyarankan pada pihak sekolah, dalam hal ini adalah 

para guru (terutama wali kelas dan guru BK), untuk tetap 
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mempertahankan secara aktif dukungan pada para siswa. Fasilitas yang 

baik, seperti ruangan BK dan penyelenggaraan pameran pendidikan, serta 

kerja sama aktif antara guru BK dan juga wali kelas dalam menyediakan 

waktu di luar jam belajar-mengajar untuk mengadakan bimbingan dan 

konseling kepada setiap siswa (atau setiap kelas atau kelompok), perlu 

untuk dipertahankan pihak sekolah. Selain itu, guru BK perlu untuk lebih 

menekankan materi mata pelajaran BK kepada para siswa Kelas XI 

mengenai pemilihan karir di masa depan, dalam hal ini mengenai 

penentuan dan persiapan jenjang pendidikan tinggi, agar para siswa 

tersebut dapat lebih fokus dan mantap dalam menentukan pilihannya 

ketika memasuki tingkatan kelas selanjutnya, dan lebih siap ketika lulus 

SMA nanti. 

4. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya  

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan penelitian 

selanjutnya untuk mengembangkannya menjadi jenis penelitian yang 

berbeda, misalnya menjadi penelitian kualitatif. Di samping itu, penelitian 

selanjutnya juga disarankan untuk mengontrol faktor-faktor lain, seperti 

jenis kelamin subjek. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk tidak 

hanya berfokus pada siswa SMA saja. Selain itu, disarankan pada 

penelitian selanjutnya untuk lebih memerhatikan lagi prosedur penelitian 

atau teknik pengambilan sampel yang akan digunakan, agar lebih praktis 

dalam pelaksanaannya. 
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