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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif persepsi anak terhadap harapan orang tua dengan 

pengambilan keputusan karier untuk menjadi PNS. Ketika persepsi anak terhadap 

harapan orang tua positiif maka semakin tinggi tingkat pengambilan keputusan 

karier untuk menjadi PNS. Sebaliknya semakin negatif persepsi anak terhadap 

harapan orang tua maka semakin rendah tingkat pengambilan keputusan karier 

untuk menjadi PNS. Persepsi anak terhadap harapan orang tua memiliki kontribusi 

28,2% terhadap pengambilan keputusan karier dan 71,2% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

Berdasarkan hasil kategorisasi dapat disimpulkan bahwa pengambilan 

keputusan karier berada pada kategori sedang dan persepsi anak terhadap harapan 

orang tua berada pada kategori netral.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran, yaitu : 

1. Bagi subjek penelitian  

Bagi mahasiswa yang masih kuliah dan baik bagi mahasiswa yang telah lulus 

tetapi sedang mencari kerja diharapkan dapat mempersepsikan suatu harapan orang 

tua itu suatu harapan yang baik untuk kehidupan kita kedepannya. Berdasarkan 

hasil penelitian terdapat hanya bahwa 43 subjek (47,8%) memiliki tingkat persepsi 

anak terhadap harapan orang tua yang positif, dan sekitar 47 subjek (52,2%) 
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memiliki tingkat persepsi anak terhadap harapan orang tua yang netral, dan 0 

subjek (0%) yang memiliki tingkat persepsi anak terhadap harapan orang tua yang 

negatif.  

Hal tersebut dikarenakan setiap orang tua mengharapkan yang terbaik bagi 

anak-anaknya, termasuk berkaitan dengan pengambilan keputusan karier sepeti apa 

yang kita akan ambil untuk masa depannya. Dimana dalam penelitian ini 

mendapatkan hasil sekitar, 59 subjek (65,6%) memiliki tingkat pengambilan 

keputusan karier untuk menjadi PNS yang sedang, dan hanya 31 subjek (34,4%) 

memiliki tingkat pengambilan keputusan karier untuk menajdi PNS yang tinggi. 

Selain itu disarankan untuk dapat menjalin suatu komunikasi yang baik dengan 

kedua orang tua berkaitan dengan hal apapun termasuk berkaitan dengan karier 

yang akan diambil. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti yang berminat untuk penelitian sejenis atau mengembangkan 

penelitian, sebaiknya bagi peneliti selanjutnya dapat juga memperhatikan faktor-

faktor lain seperti intelegensi, bakat, minat, pengetahuan, masyarakat, faktor 

keluarga, karena dalam penelitian ini hanya persepsi anak terhadap harapan orang 

tua dengan pengambilan keputusan karier sebsesar 28,2% dan sisanya 71,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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