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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian, didapatkan gambaran mengenai kejelasan orientasi masa 

depan bidang pekerjaan pada mahasiswa yang sedang mngerjakan skripsi di 

Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung, yang dapat ditarik kesimpulannya 

sebagai berikut: 

1. Sebagian besar mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di 

Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung memiliki orientasi masa 

depanan bidang pekerjaan yang tidak jelas, yaitu sebesar 57,3%. 

Namun perbedaannya dengan mahasiswa yang memiliki orientasi masa 

depan yang jelas tidak terlalu mencolok yaitu 42,7%, karena 

persentasenya cenderung merata. 

2. Mahasiswa yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang 

tidak jelas, sebagian besar memiliki motivasi yang lemah, perencanaan 

yang tidak terarah, dan evaluasi yang tidak akurat. 

3. Mahasiswa yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang 

jelas, seluruhnya memiliki motivasi yang kuat, perencanaan yang 

terarah, dan evaluasi yang akurat. 

4. Jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan self-esteem tidak 

menunjukkan adanya kecenderungan keterkaitan dengan orientasi 
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masa depan bidang pekerjaan yang dimiliki oleh mahasiswa yang 

sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Psikologi Universitas “X” 

Bandung. 

5. Parent-adolescent relationship, dan pengalaman bekerja menunjukkan 

adanya kecenderungan keterkaitan dengan orientasi masa depan bidang 

pekerjaan yang dimiliki oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi di Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan 

pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Psikologi 

Universitas “X” Bandung, peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan, yaitu: 

5.2.1. Saran Teoretis 

1. Kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian tidak menjaring tentang macam-macam bidang pekerjaan 

yang ingin ditekuni mahasiswa setelah lulus, Jadi untuk peneliti 

selanjutnya disarankan untuk menjaring data tersebut. 

2. Bagi peneliti lain disarankan untuk meneliti mengenai penghayatan 

yang dirasakan oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi 

terkait dengan pemilihan bidang pekerjaan yang ingin ditekuninya 

setelah lulus kuliah dan pengaruhnya terhadap orientasi masa depan 

bidang pekerjaan yang dimiliki oleh mahasiswa. 
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5.2.2. Saran Praktis 

1. Bagi mahasiswa yang memiliki orientasi masa depan yang tidak jelas, 

disarankan untuk menambah wawasan dengan banyak mencari 

informasi-informasi mengenai bidang-bidang pekerjaan apa saja yang 

bisa ditekuni oleh lulusan sarjana psikologi, melalui surat kabar, 

internet, berkonsultasi dengan dosen, teman sejawat yang sudah 

bekerja, maupun dengan alumni dari Fakultas Psikologi Universitas 

“X” Bandung. Mahasiswa disarankan untuk berdiskusi dengan orang 

tua, dosen, maupun teman sejawat dalam merencanakan strategi untuk 

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Selain itu mahasiswa 

disarankan untuk banyak membuat pertimbangan mengenai kecocokan 

minat, kemampuan dan keterbatasan diri yang dimiliki, serta 

kesempatan untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat untuk 

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Mahasiswa juga dapat 

berdiskusi dengan orang lain sehingga mahasiswa dapat menilai secara 

lebih akurat mengenai peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan. 

2. Bagi dosen wali, diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai 

orientasi masa depan bidang pekerjaan pada mahasiswa yang sedang 

mngerjakan skripsi dan ketiga prosesnya (motivasi, perencanaan, dan 

evaluasi) sehingga dosen wali dapat membantu mahasiswa yang 

memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak jelas 

dengan memberikan konsultasi mengenai berbagai bidang pekerjaan 
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dan ruang lingkup pekerjaan di bidang psikologi yang dapat membantu 

mahasiswa dalam menetapkan pekerjaan apa yang ingin ditekuninya 

setelah lulus kuliah, melakukan diskusi dengan mahasiswa terkait 

dengan perencanaan yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan 

pekerjaan yang diinginkannya dimana saran-saran dari dosen wali 

diharapankan dapat membantu mahasiswa menyusun perencanaan 

yang lebih efektif, melalui kegiatan diskusi dosen wali juga dapat 

membantu mahasiswa membuat penilaian yang akurat mengenai 

seberapa besar kesempatan yang dimiliki oleh mahaiswa untuk 

mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya dengan memberikan 

feedback, nasihat, dan dukungan. 

3. Bagi Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung, diharapkan dapat 

memperoleh gambaran mengenai orientasi masa depan bidang 

pekerjaan pada mahasiswa yang sedang mngerjakan skripsi dan ketiga 

prosesnya (motivasi, perencanaan, dan evaluasi), sehingga fakultas 

dapat merancang suatu modul pelatihan tentang perencanaan karir di 

masa depan untuk mahasiswa Fakultas Psikologi tingkat awal. 

Pelatihan tentang perencanaan karir diharapkan dapat membantu  

mahasiswa fakultas psikologi tingkat awal semakin dini terlibat dalam 

perencanaan karirnya di masa depan. 

 

 


