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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diperoleh 

suatu gambaran umum mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan pada 

mahasiswa/i yang mengontrak mata kuliah Metodologi Penelitian Lanjutan 

Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung, dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mayoritas mahasiswa/i yang mengontrak mata kuliah Metodologi 

Penelitian Lanjutan Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung memiliki 

orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas yaitu sebesar 73%. 

2. Pada mahasiswa/i yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan 

yang tidak jelas, sebagian besar mahasiswa/i mengalami ketidakmampuan 

dalam melakukan ketiga tahapan yang ditandai dengan motivasi lemah, 

perencanaan tidak terarah, dan evaluasi tidak akurat. 

3. Mahasiswa/i yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang 

jelas yaitu sebesar 27%.  

4. Pada mahasiswa/i yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan 

yang jelas, seluruhnya mampu melakukan ketiga tahapan yang ditandai 

dengan motivasi kuat, perencanaan terarah, dan evaluasi akurat. 

5. Berdasarkan hasil penelitian, jenis kelamin, status marital, penghasilan 

orang tua per bulan, minat untuk kuliah di Fakultas Psikologi, kecocokan 

terhadap Fakultas Psikologi, kesempatan yang diberikan orang tua untuk 
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memilih pekerjaan yang diinginkan, intensitas diskusi bersama orang tua 

mengenai pekerjaan, serta pengalaman bekerja tidak menunjukkan adanya 

kecenderungan keterkaitan dengan orientasi masa depan bidang pekerjaan 

pada mahasiswa/i yang mengontrak mata kuliah Metodologi Penelitian 

Lanjutan Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, di antaranya: 

5.2.1 Saran Teoretis 

1. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai orientasi 

masa depan bidang pekerjaan, disarankan untuk melakukan penelitian 

terhadap mahasiswa/i pengontrak skripsi karena mahasiswa/i pengontrak 

skripsi telah mendekati akhir dari studinya yang menandakan bahwa 

mahasiswa/i pengontrak skripsi akan segera menghadapi dunia kerja.   

 

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi pihak Fakultas dapat menyelenggarakan program pengenalan karir 

dengan menghadirkan praktisi atau alumni Fakultas Psikologi Universitas 

“X” dari berbagai bidang kajian psikologi, serta pengadaan program 

magang bagi mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas “X” sehingga 
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mahasiswa/i lebih termotivasi untuk mengantisipasi masa depan bidang 

pekerjaan.  

2. Bagi dosen wali dapat menggunakan informasi mengenai ketiga tahapan 

orientasi masa depan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh mahasiswa/i 

untuk memfasilitasi kegiatan konseling yang dapat dilakukan secara 

berkala. Dosen wali dapat menambah wawasan mahasiswa/i mengenai 

jenis pekerjaan dan ruang lingkup pekerjaan dari setiap bidang kajian 

Psikologi sehingga dapat membantu mahasiswa/i dalam menetapkan 

bidang yang diminati. Selain itu, pemahaman yang diperoleh dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memilih mata kuliah sertifikasi, 

mata kuliah pilihan, praktek kuliah lapangan sesuai dengan bidang yang 

diinginkan. 

3. Bagi para mahasiswa/i, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi diri. Mahasiswa/i dapat mulai mengamati perkembangan 

ketenagakerjaan di Indonesia dengan membaca surat kabar, menonton 

berita, ataupun mengakses website yang berkaitan. Mahasiswa/i juga 

disarankan untuk membina komunikasi dengan para alumni Fakultas 

Psikologi Universitas “X” sehingga wawasan mahasiswa/i menjadi 

semakin luas. Dengan demikian, para mahasiswa/i diharapkan dapat 

menyadari pentingnya orientasi masa depan bidang pekerjaan. 


