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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan mengenai implementasi program keterampilan vokasional 

untuk persiapan transisi pasca sekolah bagi peserta didik tunadaksa di SLB Sri 

Soedewi MS adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan sekolah yakni: (a) Melakukan rapat persipan untuk menentukan 

program keterampilan vokasional yang cocok dengan peserta didik. 

Penetapan program keterampilan vokasional bagi peserta didik ditentukan 

bersama-sama dengan orang tua peserta didik dan dari asesmen dibidang 

keterampilan vokasional yang akan diikuti. (b) menentukan guru 

keterampilan yang akan mengajar dengan proses seleksi dan wawancara, 

serta memberikan pelatihan pengembangan kurikulum yang diadakan oleh 

dinas pendidikan atau instansi pemerintah lainnya. (c) Menyediakan sarana 

prasarana yang akses bagi peserta didik dengan setting ruangan yang luas. 

2. Pelaksanaan keterampilan vokasional dilakukan berdasarkan jadwal masing-

masing kelas dengan waktu pelaksanaan sebanyak 24-26 jam pembelajaran 

dalam seminggu. Program keterampilan vokasional yang diikuti oleh peserta 

didik tunadaksa adalah keterampilan komputer, tata rias, dan kerajinan 

souvenir. Praktik keterampilan dilaksanakan berdasarkan masing-masing 

program, seperti praktik komputer dilaksanakan secara individu, praktik tata 

rias dan kerajinan souvenir dilaksanakan secara berkelompok. Evaluasi 
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untuk masing-masing program dilakukan dengan penilaian praktik dengan 

cara pengamatan. 

3. Kerjasama dalam implementasi keterampilan vokasional untuk persiapan 

transisi pasca sekolah menuju pekerjaan bagi peserta didik tunadaksa 

dilakukan dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. Kerjasama 

dengan orang tua yakni melakukan pemberdayaan dan berpartisipasi dalam 

kegiatan sekolah seperti rapat semester dan acara sharing yang diadakan 

setiap acara ulang tahun sekolah. Kerjasama dengan masyarakat yakni 

bersama balai latihan kerja dari instansi pemerintah, kerjasama berupa 

pelatihan tata rias dan komputer yang diadakan instansi pemerintah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik. 

4. Kendala dalam implementasi program keterampilan vokasional adalah 

membangun kerja sama dengan pihak dunia usaha/industri sebagai 

persiapan pasca sekolah menuju pekerjaan bagi peserta didik tunadaksa. 

Saat ini SLB Sri Soedewi belum memiliki kerjasama yang terprogram dan 

berkelanjutan dengan pihak dunia usaha, khususnya untuk keterampilan 

vokasional peserta didik tunadaksa. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat 

dikemukakan implikasi dari penelitian ini adalah: Implementasi program 

keterampilan vokasional untuk persiapan transisi pasca sekolah bagi peserta didik 

tunadaksa harus dipersiapkan dengan baik oleh pihak sekolah. Persiapan yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan kepala sekolah, guru dan orang tua peserta 
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didik, serta melakukan asesmen dibidang keterampilan vokasional yang akan 

diikuti, akan sangat membantu menetapkan pilihan program keterampilan 

vokasional yang cocok dengan kemampuan dan minat peserta didik. Selain itu, 

persiapan dari guru dan sarana prasarana juga sangat penting dalam proses 

pembelajaran kepada peserta didik tunadaksa. Sekolah mempersiapkan guru 

keterampilan dengan cara menrekrut guru yang mempunyai kompetensi dibidang 

kemampuan keterampilan, dan melakukan pengembangan sumber daya manusia 

dengan memberikan pelatihan kepada guru secara berkala. Kewajiban guru 

keterampilan yakni menyiapkan materi pelajaran dan peralatan yang akan 

digunakan agar proses pelaksanaan program keterampilan dapat berjalan dengan 

lancar sesuai dengan harapan dan tujuan. Persiapan sarana prasarana sekolah 

adalah dengan menyediakan segala fasilitas yang menyangkut pelaksanaan 

keterampilan vokasional. Sarana prasarana yang lengkap dan akses bagi peserta 

didik tunadaksa akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program 

keterampilan vokasional sebagai persiapan transisi pasca sekolah peserta didik 

tunadaksa. 

Kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dalam implementasi keterampilan 

vokasional sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan dari 

program keterampilan vokasional yakni untuk persiapan transisi pasca sekolah 

menuju pekerjaan bagi peserta didik tunadaksa. Hubungan dan kerjasama yang 

baik antara sekolah dengan orang tua/keluarga peserta didik dan pihak luar 

sekolah akan memberikan dampak positif untuk persiapan transisi pasca sekolah 

bagi peserta didik tunadaksa.  
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C. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah SLB Sri Soedewi 

a. Perlunya pengembangan dan peningkatan dalam hal persiapan program 

keterampilan vokasional berdasarkan kemampuan peserta didik 

tunadaksa, agar peserta didik tunadaksa mempunyai banyak pilihan 

keterampilan yang dapat mereka ikuti. 

b. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar sekolah perlu ditingkatkan 

dalam rangkan pengembangan potensi peserta didik serta persiapan masa 

transisi pasca sekolah menuju pekerjaan bagi mereka. 

c. Meningkatakan kerjasama dengan orang tua peserta didik untuk 

mendukung program keterampilan vokasional sebagai persiapan transisi 

pasca sekolah menuju pekerjaan bagi peserta didik tunadaksa. 

2. Bagi orang tua peserta didik tuandaksa: 

Aktif berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

dukungan dalam pembelajaran keterampilan vokasional untuk persiapan 

transisi pasca sekolah bagi anak. 

 

 

 

 

 


