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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Uji Coba 

Rancangan Modul Pelatihan Orientasi Masa Depan dalam Domain Work & Career 

Pada Mahasiswa Jurusan Sistem Komputer & Elektronika di Institut “X” 

Bandung, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Modul Pelatihan Orientasi Masa Depan dalam Domain Work & Career dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan kejelasan Orientasi Masa Depan Domain 

Work & Career pada mahasiswa jurusan sistem komputer & elektronika di 

Institut “X: Bandung. 

2. Setelah mengikuti pelatihan Orientasi Masa Depan Domain work & Career, 

seluruh mahasiswa jurusan Sistem Komputer & Elektronika mengalami 

peningkatan kejelasan Orientasi Masa Depan dalam domain work & career 

dari tidak jelas dan cenderung tidak jelas menjadi cenderung jelas dan jelas. 

3. Setelah mengikuti pelatihan orientasi masa depan dalam domain work & 

career, komponen motivational meningkat dari derajat cenderung tidak jelas 

menjadi cenderung jelas dan jelas. Komponen cognitive representation 

meningkat dari derajat cenderung tidak jelas menjadi cenderung jelas dan jelas. 

Komponen behavioral juga mengalami peningkatan pada derajat cenderung 

jelas dan jelas. 
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4. Metode penyampaian berupa games dianggap lebih menarik dan bermanfaat. 

Hal tersebut dikarenakan dalam metode games melibatkan aktifitas fisik 

sehingga lebih menyenangkan dan membuat materi menjadi lebih mudah 

untuk dipahami. 

5. Seluruh peserta menunjukkan reaksi positif terhadap pelatihan, trainer, dan 

fasilitator. Hal tersebut mendukung proses learning dalam pelatihan yang 

dapat memfasilitasi terjadinya peningkatan kejelasan orientasi masa depan 

dalam domain work & career. 

 

5.2. Saran Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut, 

 

Saran Teoritis: 

1. Disarankan untuk melakukan penelitian pada sampe yang lebih banyak 

sehingga akan lebih memperkaya data yang dimiliki. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti efektifitas modul Pelatihan 

Orentasi Masa Depan dalam Domain Work & Career yang sudah diujikan pada 

mahasiswa semester VII jurusan SKEL. 

3. Melakukan revisi modul pelatihan Orientasi Masa Depan Domain Work & 

Career dengan memperjelas pengertian pada setiap sub-komponen yang 

terdapat dalam teori Orientasi Masa Depan. 

4. Melakukan evaluasi per-subsesi pelatihan sehingga didapatkan data yang lebih 

spesifik mengenai jalannya pelatihan. 
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5. Melakukan penelitian secara longitudinal dengan menambahkan sesi pada 

pelatihan agar dapat diketahui efek pelatihan dalam jangka waktu tertentu 

sehingga dapat diketahui secara lebih mendalam efek pelatihan terhadap 

peserta. 

 

 

Saran Guna Laksana: 

1. Untuk Mahasiswa jurusan sistem komputer dan elektronika di Institut “X” 

Bandung diharapkan dapat menerapkan hal yang diperoleh selama pelatihan 

dan menjalankan action plan yang telah dibuat ketika pelatihan untuk 

membantu dalam menetapkan pemilihan karir dan komit terhadap karir yang 

sudah ditetapkan. 

2. Saran untuk pengembangan rancangan modul pelatihan, diharapkan dapat 

dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, lebih bervariasi dan 

ditambahkan kegiatan-kegiatan diluar ruangan seperti outbound dan lain-lain 

sehingga dapat membuat peserta pelatihan menjadi lebih bersemangat. 

3. Saran untuk Fakultas, Pelatihan Orientasi Masa Depan dalam Domain Work & 

Career dapat dijadikan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan dalam 

perencanaan masa depan khususnya dalam domain work & career. 

4. Saran untuk Dosen Pembimbing dan Dosen Wali, menindak lanjuti pelatihan 

Orientasi Masa Depan dalam Domain Work & Career  yang telah dilakukan 

dengan membentuk kelompok (support group) yang memiliki permasalahan 

serupa pada dimana mahasiswa belum memiliki Orientasi Masa Depan dalam 
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Domain Work & Career. Perlu diperhatikan bahwa di dalam pembentukan 

support group sebaiknya juga diikuti oleh mahasiswa yang tidak bermasalah 

agar dapat memberikan pengalaman-pengalaman dalam membuat perencanaan 

kerja tersebut kepada anggota kelompok lain yang masih belum memiliki 

perencanaan kerja yang jelas.  

5. Untuk praktisi pendidikan dapat melakukan uji efektivitas dan merevisi 

kembali modul Pelatihan Orientasi Masa Depan dalam Domain Work & 

Career ini. 

 


