
 

59                     Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Orientasi Masa Depan Bidang Pekerjaan pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi yang Sedang Mengambil Skripsi di Universitas “X” Kota 

Bandung, didapat hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Sebagian besar mahasiswa Fakultas Psikologi ynag sedang mengambil skripsi di 

Universitas “X” kota Bandung memiliki Orientasi Masa Depan bidang Pekerjaan 

yang tidak jelas. 

2. Mahasiswa Fakultas Psikologi yang sedang mengambil skripsi di Universitas “X” 

kota Bandung yang memiliki orientasi masa depan bidang pekerjaan yang tidak 

jelas lebih banyak menunjukkan komponen behavioral yang rendah. 

3. Faktor personality, close interpersonal relationship, gender  dan  cultural context 

tidak memiliki keterkaitan dalam pembentukan orientasi masa depan bidang 

pekerjaan mahasiswa Fakultas Psikologi yang sedang mengambil skripsi di 

Universitas “X” kota Bandung. 

4. Mahasiswa Fakultas Psikologi yang sedang mengambil skripsi di Universitas “X” 

kota Bandung yang memilih pekerjaan sebagai HRD mayoritas memiliki orientasi 

masa depan bidang pekerjaan yang jelas. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan 

mengenai Orientasi Masa Depan bidang Pekerjaan pada sampel yang sama dengan 

mengkorelasikan dengan variable lain yang mungkin memiliki peraan dalam 

pembentukan masa depan bidang pekerjaan 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai faktor 

yang mempengaruhi yaitu personality dan close interpersonal relationship, 

sehingga dapat dilihat lebih jauh lagi pengaruhnya terhadap orientasi masa depan 

bidang pekerjaan.  

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi mahasiswa dengan orientasi masa depan yang tidak jelas, disarankan untuk 

lebih banyak lagi untuk menggali potensi yang ada di dalam diri sehingga dapat 

membuat perencanaan yang lebih matang dan terdorong untuk lebih memikirkan 

pekerjaan yang akan dijalani kelak. 

2. Bagi Fakultas Psikologi Universitas “X: kota Bandung, penelitian ini dapat 

membantu Fakultas Psikologi untuk membuat program atau kegiatan untuk 

meningkatkan orientasi masa depan bidang pekerjaan, seperti lebih banyak 

memberikan konsultasi karier atau memberikan kegiatan perkuliahan mengenai 

karier atau pekerjaan, serta membuat pelatihan dalam bidang pekerjaan untuk 

mahasiswa. Sehingga mahasiswa Fakultas Psikologi mampu menyusun dan 

membuat perencanaan yang lebih matang lagi mengenai pekerjaan yang 

diinginkannya.  


