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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan mengenai hasil analisa 

dan pengolahan data dari 285 mahasiswa psikologi angkatan 2009 dan 2010 

beserta saran yang bernilai teoritis dan praktis terarah sesuai dengan hasil 

penelitian. 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perbandingan orientasi masa 

depan mahasiswa psikologi angkatan 2009 dan 2010 Universitas “X” Bandung, 

maka dapat ditarik kesimpulan berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara orientasi masa depan 

mahasiswa psikologi angkatan 2009 dan 2010 Universitas “X” Bandung. 

2. Faktor yang menunjukkan keterkaitan dengan orientasi masa depan 

mahasiswa psikologi angkatan 2009 Universitas “X” Bandung adalah 

optimisme, gender dan hubungan positif dengan orangtua. 

3. Faktor yang menunjukkan keterkaitan dengan orientasi masa depan 

mahasiswa psikologi angkatan 2010 Universitas “X” Bandung adalah 

gender. 

4. Faktor self esteem, self agency, psychological empowerment, primary 

control, dan hubungan positif dengan saudara dan teman tidak 
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menunjukkan keterkaitan dengan orientasi masa depan mahasiswa fakultas 

psikologi angkatan 2009 Universitas “X” Bandung. 

5. Faktor self esteem, self agency, optimisme, psychological empowerment, 

primary control, dan close interpersonal relationship tidak menunjukkan 

keterkaitan dengan orientasi masa depan mahasiswa fakultas psikologi 

angkatan 2010 Universitas “X” Bandung. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Teoretis 

• Bagi penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap orientasi masa depan sehingga lebih 

dapat terlihat derajat keterkaitannya. 

 

5.2.2. Saran Praktis 

• Bagi bidang kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung, 

dapat dipertimbangkan dengan memberikan seminar yang dapat 

meningkatkan orientasi masa depan para mahasiswanya, dengan cara 

memberikan seminar motivasi untuk meningkatkan expectance dan 

control mahasiswa, atau konseling untuk sehingga mahasiswa lebih 

terpacu untuk melakukan eksplorasi bidang pekerjaan yang sesuai dengan 

dirinya. 
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• Bagi penelitian selanjutnya, dapat meneliti perbandingan orientasi masa 

depan antara mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan lulus 

dengan mahasiswa yang baru masuk. 

• Memberikan informasi kepada para dosen wali mengenai hasil orientasi 

masa depan mahasiswa fakultas psikologi angkatan 2009 dan 2010 yang 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan orientasi masa depan mahasiswa walinya. 

 

 

 

 

 

 


