BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan persamaan garis regresi pengaruh faktor internal terhadap
kesempatan

kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra. dapat dinyatakan

dengan Y= 0,577 X + 0,657. Dari hasil uji hipotesis ini menunjukan
bahwa dalam penelitian mengenai adanya hubungan yang positif antara
antara faktor internal terhadap kesempatan kerja Bagi Penyandang
Disabilitas Netra. Berdasarkan hasil penghitungan dan persamaan regresi
sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa : Faktor internal
(X1) yaitu keterbatasan kemampuan dan minimnya kesiapan kerja
mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesempatan kerja bagi
penyandang disabilitas netra.

2. Artinya keterbatasan kemampuan yang mereka miliki membatasi
mereka untuk mencari pekerjaan yang layak, begitu juga dengan minimnya
kesiapan kerja karena minimnya kesiapan kerja menyebabkan mereka sulit
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untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Namun sebagian
dari mereka tidak mempunyai masalah dengan keterbatasan kemapuan
yang mereka miliki dan juga minimnya kesiapan kerja karena sebagian
dari mereka memiliki kemampuan untuk memijat sehingga mereka masih
bisa mendapatkan rejeki dengan kemampuan memijat yang mereka miliki.

3. Berdasarkan persamaan garis regresi pengaruh faktor eksternal terhadap
kesempatan kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra dapat dinyatakan
dengan Y= 0,421 X + 0,197. Dari hasil uji hipotesis ini menunjukan
bahwa dalam penelitian mengenai adanya hubungan yang positif antara
faktor eksternal dengan kesempatan kerja Bagi Penyandang Disabilitas
Netra. Berdasarkan hasil penghitungan dan persamaan regresi sederhana
tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa : Faktor eksternal (X2) yaitu
minimnya aksesibilitas yang diberikan oleh orang tua, minimnya
aksesibilitas yang diberikan oleh masyarakat, minimnya aksesibilitas yang
diberikan oleh pemerintah, lapangan pekerjaan yang sempit mempunyai
pengaruh yang positif terhadap kesempatan kerja bagi penyandang
disabilitas netra.

4. Artinya dengan minimnya aksesibilitas yang diberikan oleh orang tua
menyebabkan kemampuan yang mereka miliki tidak berkembang karena
aksesibilitas yang mereka butuhkan tidak dipenuhi oleh orang tuanya
seperti aksesibilitas untuk belajar/sekolah di panti rehabilitasi khusus
disebabkan sebagian dari orang tua mereka merasa malu. Kemudian
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aksesibitas dari masyarakat juga penting karena masyarakatlah yang
memberikan respon negatif maupun respon positif terhadap mereka seperti
halnya saat masyarakat mau mengakui kemampuan yang mereka miliki
sehingga masyarakat percaya bahwa mereka juga bisa bekerja seperti
halnya mereka yang sempurna secara fisik.

5. Selanjutnya aksesibilitas dari pemerintah, pemerintah adalah yang
paling berpengaruh karena jika pemerintah sudah memberikan sarana dan
prasara yang memudahkan mereka untuk menuju tempat-tempat umum
maka akan mempermudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Yang
terakhir adalah lapangan pekerjaan yang sempit, karena semakin
banyaknya para pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tidak
bertambah maka menyebabkan lapangan pekerjaan itu semakin sempit
sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka
inginkan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas, peneliti memberikan
saran yaitu :
1.Para

penyandang

disabilitas

netra

seharusnya

mengembangkan

kemampuan yang telah mereka miliki tidak hanya berpatokan dengan
kemampuan memijat saja. Sehingga pada nantinya mereka memiliki
kehidupan yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih baik pula.
2. Kesiapan kerja juga harus diperhatikan karena dalam melamar pekerjaan
kesiapan

kerja

adalah

kunci

utama

sehingga

mereka

harus

mempersiapkan diri dalam melamar pekerjaan.
3. Orang tua sebaiknya memberika aksesibilitas yang dibutuhkan oleh
anaknya baik aksesibilitas berupa barang ataupun berupa dukungan
mental agar anak tidak minder dan mau bersosialisasi dengan orang
lain. Selain itu orang tua juga harus sadar akan pentingnya pendidikan
bagi anaknya untuk masa depannya.
4. Masyarakat juga harus sadar bahwasanya penyandang disabilitas netra
juga butuh dukungan dari masyarakat seperti tidak mendiskriminasi
atau memandang sebelah mata penyandang disabilitas netra.
5. Pemerintah juga bagian penting bagi penyandang disabilitas netra,
pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi apa yang dibutuhkan
oleh penyandang disabilitas netra. Seperti sarana dan prasana yang
memungkinkan untuk dituju oleh penyandang disabilitas netra. Dan
membuka lagi lapangan pekerjaan agar lapangan pekerjaan yang ada
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tidak hanya memberikan kesempatan bagi yang sempurna secara fisik
tetapi juga mereka yang mempunyai keterbatasan.

