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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian terhadap 60  mahasiswa jurusan hubungan 

internasional semester 8 universitas “X” di kota Bandung dapat disimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 25% mahasiswa jurusan 

hubungan internasional  semester 8 universitas “X” di Kota Bandung 

memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang jelas, dan sejumlah 

75% memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas. 

2. Dari seluruh mahasiswa jurusan hubungan internasional semester 8 

universitas “ X ” di kota Bandung yang memiliki orientasi masa depan 

bidang pekerjaan yang jelas (25%) semuanya memiliki motivasi kuat, 

perencanaan terarah, dan evaluasi yang akurat. 

3.  Mahasiswa jurusan hubungan internasional semester 8 universitas ”X” di 

kota Bandung dengan OMD bidang pekerjaan yang tidak jelas (75%) 

memiliki motivasi yang lemah 35,6%, dan sisanya sejumlah 64,4% 

memiliki motivasi yang kuat, 97,8% memiliki perencanaan yang tidak 

terarah dan sisanya sejumlah 2,2% memiliki perencanaan yang terarah, 

31,1% memiliki evaluasi yang tidak akurat dan sisanya sejumlah 68,9% 

memiliki evaluasi yang akurat.  



63 

 

Universitas Kristen Maranatha 

 

4. Berdasarkan gambaran dari hasil pengolahan data antara orientasi masa 

depan bidang pekerjaan dengan tingkat pendidikan, maupun dengan 

pekerjaan orangtua dapat dilihat bahwa keduanya tidak menggambarkan 

orientasi masa depan bidang pekerjaan dan hal ini tidak sejalan dengan 

teori yang diungkapkan Nurmi. 

5.2    Saran 

5.2.1 Saran Teoritis  

     Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan saran untuk peneliti berikutnya untuk menambahkan data 

penunjang seperti teman, maupun role model dari orang tua agar data yang 

didapat lebih lengkap. 

5.2.2  Saran Praktis 

1. Bagi  ketua Jurusan Hubungan Internasional  Universitas “X” di Kota 

Bandung agar ketua jurusan dapat membuat suatu kegiatan secara rutin 

yang berkaitan dengan Orientasi masa depan bidang pekerjaan seperti 

mengadakan seminar mengenai pentingnya orientasi masa depan bidang 

pekerjaan pada mahasiswa semester akhir. Kemudian selain seminar dapat 

juga dengan  mengadakan talkshow dengan alumni Hubungan 

Internasional Universitas “X” di Kota Bandung. 

2. Bagi ketua himpunan Hubungan Internasional Universitas “X” di Kota 

Bandung agar ketua himpunan dapat menghimpun mahasiswa agar dapat 
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mengikuti kegiatan himpunan yang berkaitan dengan orientasi masa depan 

bidang pekerjaan. 


