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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diolah dan dianalisis dan dengan terbuktinya hipotesis yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh hasil pelatihan orientasi dan mobilitas 

terhadap peningkatan kemandirian.. 

Hal tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 

1. Gambaran hasil pelatihan orientasi dan mobilitas di PSBN Wyata Guna 

Bandung 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap variabel hasil pelatihan dapat 

diketahui bahwa hasil pelatihan terhadap peningkatan kemandirian yang 

diselenggarakan PSBN Wyata Guna sangat kuat dapat diterima. Setiap individu 

mempunyai kecenderungan untuk memberikan makna terhadap stimulus yang 

diterimanya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Termasuk 

dalam hal ini hasil pelatihan orientasi dan mobilitas terhadap peningkatan 

kemandirian dapat dikatakan sangat kuat karena hasil pelatihan orientasi dan 

mobilitas tercapai tujuan pembelajarannya dan peserta didik menguasai materi dan 

keterampilan yang telah diberikan. 

2. Gambaran peningkatan kemandirian penyandang dengan kecacatan netra di 

PSBN Wyata Guna Bandung 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap variabel peningkatan kemandirian 

dapat diketahui bahwa peningkatan kemandirian yang dicapai oleh peserta didik 

sangat kuat dapat diterima. Peningkatan kemandirian yang dicapai oleh peserta 

didik dapat dikatakan sangat kuat karena peserta didik sudah memiliki rasa 

tanggung jawab, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin dan berani mengambil 

resiko, tidak tergantung pada orang lain serta mampu memenuhi kebutuhan pokok 

minimal. 
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3. Pengaruh hasil pelatihan orientasi dan mobilitas terhadap peningkatan 

kemandirian penyandang dengan kecacatan netra di PSBN Wyata Guna 

Bandung 

Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui pengaruh hasil pelatihan 

orientasi dan mobilitas terhadap peningkatan kemandirian tergolong sangat kuat 

dan hipotesisnya dapat diterima. 

Pengaruh hasil pelatihan orientasi dan mobilitas terhadap peningkatan 

kemandirian dapat dikatakan sangat kuat karena setelah mengikuti pelatihan 

orientasi dan mobilitas, seluruh peserta didik memiliki sikap dan pengetahuan 

untuk melaksanakan aktivitas sehari- hari, dengan pengetahuan dan keterampilan 

tentang tata cara melaksanakan aktivitas sehari- hari pada pelatihan orientasi dan 

mobilitas telah membuka wawasan berpikir peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat menyadari dirinya dan menumbuhkan motivasi yang besar untuk mengubah 

sikap dan perilakunya ke arah yang positif. Dengan kemampuan yang peserta 

didik miliki tersebut akan menumbuhkan sikap kemandirian. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan bagi pihak yang terkait diantaranya 

adalah sebagai berikut ini: 

1. Berdasarkan hasil temuan peneliti tentang terdapatnya pengaruh hasil 

pelatihan orientasi dan mobilitas terhadap peningkatan kemandirian yang 

sangat kuat, maka perlu kiranya pelatihan orientasi dan mobilitas tetap 

mendapat perhatian yang terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga 

keberadaannya memberikan kualifikasi yang semakin baik dan akhirnya 

dapat mendukung peningkatan kemandirian pada penyandang dengan 

kecacatan netra. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, fokus penelitian ini semoga bermanfaat dan sebagai 

landasan atau pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang merasa 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hasil dari suatu pelatihan, 

khususnya pelatihan orientasi dan mobilitas dalam hal peningkatan 

kemandirian dalam suatu lembaga. Para peneliti selanjutnya diharapkan 
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mampu mengkaji mengenai pengaruh hasil pelatihan orientasi dan mobilitas 

terhadap peningkatan kemandirian lebih baik lagi dengan menggali aspek- 

aspek lain. 

 


