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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dan orientasi 

masa depan bidang pekerjaan pada mahasiswa semester VIII Fakultas 

Psikologi di Universitas “X” Kota Bandung. Hubungan yang ada merupakan 

hubungan positif, yang berarti semakin besar penghayatan mahasiswa 

mengenai dukungan orang tua yang diberikan, akan semakin jelas orientasi 

masa depan bidang pekerjaan yang dimilikinya. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan emosional dan dukungan 

instrumental dengan orientasi masa depan bidang pekerjaan pada mahasiswa 

semester VIII Fakultas Psikologi di Universitas “X” Kota Bandung. 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan anatara dukungan informasi dan 

dukungan penghargaan dengan orientasi masa depan bidang pekerjaan pada 

mahasiswa semester VIII Fakultas Psikologi di Universitas “X” Kota 

Bandung. Hal ini berarti, besar kecilnya penghayatan mahasiswa mengenai 

dukungan orang tua yang diberikan, tidak berhubungan dengan kejelasan 

orientasi masa depan bidang pekerjaan. 
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4. Faktor social environment yang mempengaruhi dengan orientasi masa depan 

bidang pekerjaan pada mahasiswa semester VIII Fakultas Psikologi di 

Universitas “X” Kota Bandung adalah orang tua menjadi model dalam 

menyelesaikan tugas perkembangan dan interaksi dalam keluarga. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti orientasi masa depan 

bidang pekerjaan, dapat diteliti mengenai hubungan antara dukungan 

informasi serta dukungan penghargaan dengan orientasi masa depan bidang 

pekerjaan.  

2. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti kontribusi dukungan orang tua 

terhadap tahapan orientasi masa depan bidang pekerjaan pada mahasiswa. 

5.2.2. Saran Praktis 

1. Bagi mahasiswa semester VIII Fakultas Psikologi di Universitas “X” Kota 

Bandung dapat lebih mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan 

pemilihan pekerjaan di masa depan, yaitu menentukan jenis pekerjaan yang 

lebih spesifik yang akan dituju setelah lulus kuliah dengan cara bertanya pada 

orang-orang yang lebih memiliki pengalaman seperti orang tua ataupun teman 

sebaya yang memiliki informasi lebih banyak mengenai jenis pekerjaan yang 

dituju. Mahasiswa juga lebih aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan persiapan untuk bekerja, seperti seminar dan pelatihan.  
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2. Bagi Fakultas Psikologi Universitas “X” Kota Bandung dapat mengadakan 

pertemuan dengan orang tua mahasiswa untuk menjelaskan mengenai 

pekerjaan yang dapat dilakukan oleh lulusan psikologi, sehingga orang tua 

dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan orientasi masa depan bidang 

pekerjaan yang jelas. 

3. Fakultas Psikologi Universitas “X” Kota Bandung dapat mengadakan 

pertemuan antara alumni Fakultas Psikologi Universitas “X” Kota Bandung 

dengan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas “X” Kota Bandung, agar 

mahasiswa dapat mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang bisa dilakukan 

setelah lulus kuliah, kegiatan dalam setiap pekerjaan, serta kualifikasi yang 

dibutuhkan dalam setiap pekerjaan.  

 


