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Mahasiswa yang berada di tingkat akhir perkuliahan harus menghadapi tugas perkem-
bangan sebagai orang dewasa, diantaranya mempersiapkan diri untuk masa depan, 
khususnya dalam hal karir dan pernikahan. Berdasarkan perkembangan kognitif, in-
GLYLGX�SDGD�PDVD�LQL�PHQXQMXNNDQ�SHPLNLUDQ�\DQJ�ÀHNVLEHO��LQGLYLGXDOLVWLV�GDQ�DNDQ�
menerapkan hasil pengalaman yang mereka butuhkan untuk dapat memiliki persiapan 
dan keyakinan diri dalam membuat keputusan akan pilihan yang hendak diambil sete-
lah lulus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 
NRUHODVL�DQWDUD�VHOI�HI¿FDF\�GHQJDQ�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�PDKDVLVZD� WLQJNDW�DNKLU��
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan 
sample dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam 
penelitian ini sebanyak 114 orang mahasiswa tingkat akhir. Alat ukur dalam penelitian 
LQL�GLVXVXQ�ROHK�SHQHOLWL�EHUGDVDUNDQ�WHRUL�VHOI�HI¿FDF\�GDUL�%DQGXUD��������GDQ�WHRUL�
RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�ROHK�1XUPL���������������+DVLO�SHQHOLWLDQ�PHQXQMXNNDQ�DGDQ\D�
KXEXQJDQ� SRVLWLI� \DQJ� VLJQL¿NDQ� DQWDUD� VHOI�HI¿FDF\� GHQJDQ� RULHQWDVL�PDVD� GHSDQ�
PDKDVLVZD� WLQJNDW� DNKLU� �U�  � ������ S�� ������ .RUHODVL� SRVLWLI� EHUDUWL� EDKZD� VHPDNLQ�
WLQJJL�VHOI�HI¿FDF\�PDKDVLVZD��PDND�LD�DNDQ�FHQGHUXQJ�XQWXN�PHPLOLNL�RULHQWDVL�PDVD�
depan yang lebih jelas.

.DWD�NXQFL��VHOI�HI¿FDF\��RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ��GHZDVD�PXGD

$EVWUDFW

&ROOHJH�VWXGHQWV�ZKR�DUH�LQ�WKHLU�¿QDO�\HDU�PXVW�IDFH�WKHLU�GHYHORSPHQW�WDVN�DV�DGXOWV��
VXFK�DV�SUHSDUH� WKHPVHOYHV� IRU�SODQQLQJ� WKHLU� IXWXUH��HVSHFLDOO\� UHODWHG�ZLWK�FDUHHU�
DQG� IDPLO\��$FFRUGLQJ� WR� WKHLU� FRJQLWLYH�GHYHORSPHQW�� WKH\�VKRZHG�ÀH[LEOH� WKLQNLQJ��
LQGLYLGXDOLVWLF�DQG�ZLOO� LPSOHPHQW�VHOHFWLRQ�RI�H[SHULHQFHV� WKDW� WKH\�QHHG� WR�KDYH�D�
SUHSDUDWLRQ�DQG�VHOI�HI¿FDF\� LQ�PDNLQJ�GHFLVLRQV�RQ� WKHLU�FKRLFHV�RI�QH[W�VWHS�DIWHU�
JUDGXDWH��6R�� WKLV� UHVHDUFK�DLPHG� WR�H[DPLQH�FRUUHODWLRQ�EHWZHHQ�VHOI�HI¿FDF\�DQG�
IXWXUH�RULHQWDWLRQ�RI�VWXGHQWV�LQ�¿QDO�VHPHVWHU��7KLV�VWXG\�ZDV�XVLQJ�TXDQWLWDWLYH�PHWK-
RGV�DQG�SXUSRVLYH�VDPSOLQJ��7KH�UHVSRQGHQWV� LQ� WKLV�VWXG\�ZHUH�����VWXGHQWV�ZKR�
ZHUH�LQ�WKHLU�¿QDO�\HDU�RI�VWXG\��7KH�PHDVXULQJ�LQVWUXPHQW�RI�WKLV�UHVHDUFK�ZDV�FRQ-
VWUXFWHG� EDVHG� RQ� WKHRU\� RI� VHOI�HI¿FDF\� E\� %DQGXUD� ������� DQG� IXWXUH� RULHQWDWLRQ�
WKHRU\�E\�1XUPL���������������7KH�UHVHDUFK�UHVXOWV�VKRZHG�WKDW�WKHUH�LV�D�VLJQL¿FDQW�
FRUUHODWLRQ�EHWZHHQ�VHOI�HI¿FDF\�DQG�IXWXUH�RULHQWDWLRQ��U� �������S���������7KH�SRVL-
WLYH�FRUUHODWLRQ�PHDQV�WKDW�WKH�VWXGHQWV�ZKR�KDYH�KLJKHU�VHOI�HI¿FDF\��WHQG�WR�KDYH�D�
FOHDUHU�IXWXUH�RULHQWDWLRQ�

.H\ZRUGV��VHOI�HI¿FDF\��IXWXUH�RULHQWDWLRQ��\RXQJ�DGXOWKRRG
    

3HQGDKXOXDQ

 Berdasarkan tahapan perkembangan-
nya, mahasiswa yang sedang menempuh 
pendidikan tingkat akhir dapat digolongkan 
SDGD� XVLD� GHZDVD� PXGD� �3DSDOLD�� 2OGV��
	� )HOGPDQ�� ������� 0HQXUXW� 5LFH� 	� 'ROJLQ�
��������PDVD� GHZDVD�PXGD�PHPLOLNL� WXJDV�
tugas perkembangan yang berhubungan 
dengan masa depan terutama dalam hal 
karir, pendidikan, dan pernikahan atau pem-
EHQWXNDQ� NHOXDUJD�� 0HQXUXW� 'DUL\R� �������
masa dewasa muda ditandai dengan adanya 
keinginan untuk mengaktualisasikan segala 
bentuk ide dan pemikiran yang diperoleh se-
lama menjalankan pembelajaran di pendidi-
kan tinggi ataupun di lembaga akademi un-
tuk persiapan masa depannya. Hal ini sesuai 

GHQJDQ�\DQJ�GLNHPXNDNDQ�ROHK�6FKDLH�GDQ�
:LOOV��GDODP�3DSDOLD��2OGV��	�)HOGPDQ��������
bahwa pada masa dewasa muda, individu  
menggunakan pengetahuan yang diketahui 
untuk mengejar tujuan di masa depan, seperti 
karir dan keluarga. 
 Berkaitan dengan hal tersebut, hasil 
SHQHOLWLDQ�6DUWLND� �GDODP�6DSDULQJJD�� ������
terhadap para sarjana baru di Universitas 
Islam Bandung menunjukkan bahwa area 
masa depan yang berkaitan dengan jurusan 
dan pendidikan merupakan hal utama yang 
dipikirkan dan menjadi sumber kekhawatiran 
para sarjana baru. Selain itu, hasil penelitian 
&UHHG�� 3DWWRQ�� GDQ� 3ULGHDX[� ������� GDODP�
6DSDULQJJD�� ������ MXJD� PHQJHPXNDNDQ�
EDKZD��KDPSLU�����SHVHUWD�GLGLN�PHQJDODPL�
kebingungan dalam pengambilan keputusan 

��
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untuk karir yang akan dijalani karena terlalu 
banyaknya pilihan pekerjaan, pendidikan, dan 
kebutuhan yang diperlukan di masa depan. 
 Perhatian dan harapan yang terben-
WXN�WHQWDQJ�PDVD�GHSDQ��VHUWD�SHUHQFDQDDQ�
untuk mewujudkannya dikenal dengan isti-
ODK� RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ� �3RROH�	�&RRQH\��
������1XUPL��������*UHHQH�������GDODP�5DI-
IDHOOL�	�.ROOHU����������+DO�LQL�MXJD�\DQJ�GLDODPL�
oleh mahasiswa tingkat akhir dimana mereka 
PXODL� PHODNXNDQ� SHUHQFDQDDQ� �NDULU�� SHQ-
GLGLNDQ�� SHUQLNDKDQ�� XQWXN� PDVD� GHSDQQ\D�
VHWHODK� PHQMDGL� VDUMDQD�� 0HQXUXW� .XVXPD�
�������GDODP�*DQGD���������GDODP�PHQFDSDL�
tujuannya tersebut, tidak sedikit lulusan yang 
masih merasa kurang yakin terhadap kemam-
puannya dalam pengambilan keputusan dan 
melangkah untuk masa depannya sehingga 
individu menjadi kurang siap memasuki dunia 
kerja dan berbagai pilihan hidup yang harus 
ditempuh. 
� 0HQXUXW�1XUPL���������������RULHQWDVL�
masa depan adalah gambaran individu ten-
tang dirinya dalam konteks masa depan yang 
menjadi dasar untuk menetapkan tujuan, ren-
FDQD��GDQ�HYDOXDVL�VHMDXK�PDQD�WXMXDQ�WHUVH-
but dapat direalisasikan terutama dalam hal 
SHQGLGLNDQ��NDULU��GDQ�NHOXDUJD��1XUPL��������
������PHQJHPXNDNDQ�EDKZD�RULHQWDVL�PDVD�
GHSDQ� LQGLYLGX� PHOLSXWL� PRWLYDVL�� SHUHQFD-
naan, dan evaluasi. Motivasi ini berkaitan 
dengan pemilihan individu terhadap hal-hal 
\DQJ� GLPLQDWL� GL� PDVD� GHSDQ�� SHUHQFDQDDQ�
berkaitan dengan bagaimana individu mem-
EXDW�ODQJNDK�ODQJNDK�SHQFDSDLDQ�GDQ�PHUH-
alisasikannya, dan evaluasi berkaitan dengan 
tingkat keyakinan dan harapan bahwa tujuan 
GL�PDVD�GHSDQ� \DQJ�GLUHQFDQDNDQQ\D� DNDQ�
terealisasi. 
� 'DODP� PHQHQWXNDQ� JDPEDUDQ� GL�
masa depan diperlukan adanya keyakinan 
dalam diri untuk menjalani dan menentukan 
usaha dalam menghadapi situasi di masa 
depan yang mengandung keraguan, penuh 
WHNDQDQ�GDQ� WLGDN� WHUGXJD� �%DQGXUD�� �������
'HQJDQ� NHSHUFD\DDQ� GLUL� \DQJ� GLPLOLNL�� LQGL-
vidu akan merasa yakin dengan kemampuan 
dirinya dan selalu berusaha meraih kesuk-
sesan sesuai keinginan atau kebutuhannya 
serta membuat seseorang mampu dan yakin 
untuk melangkah dan menjalankan segala 
sesuatu ditengah segala ketidakpastian yang 
PHOLQJNXSL� GLULQ\D� GDODP� PHUHQFDQDNDQ�
PDVD� GHSDQ� �5DFKPDKDQD�� ������� .H\DNL-
nan yang dimiliki seseorang dalam melaku-
kan sesuatu atau kemampuan menghadapi 
kendala biasanya dikenal dengan istilah self-
HI¿FDF\��
� 0HQXUXW�%DQGXUD���������VHOI�HI¿FDF\�
adalah keyakinan seseorang akan kemam-
puannya dalam mengatur dan melaksana-
kan suatu tindakan yang diperlukan untuk 
PHQJKDVLONDQ� SHQFDSDLDQ� WHUWHQWX�� .H\DNL-

nan seseorang dapat mempengaruhi tinda-
kan mereka untuk memilih, seberapa besar 
XVDKD� \DQJ� PHUHND� ODNXNDQ� GDODP�PHQFD-
pai apa yang diinginkan, dan berapa lama 
mereka akan bertahan dalam menghadapi 
rintangan atau kegagalan dalam menentukan 
dan menjalani pilihan masa depannya. Sese-
orang yang yakin akan kemampuannya dapat 
optimis menghadapi tantangan baru, dan me-
netapkan tujuan yang tinggi bagi diri mereka 
VHQGLUL� �%DQGXUD�������GDODP�0DWOLQ���������
%DQGXUD��������PHQJHPXNDNDQ�EDKZD�VHOI�
HI¿FDF\� WHUGLUL� GDUL� WLJD� GLPHQVL� \DLWX� OHYHO��
generality, dan strength. Level berkaitan den-
gan keyakinan individu dalam memilih suatu 
tugas berdasarkan tingkat kesukaran dan 
NHPDPSXDQQ\D��*HQHUDOLW\�PHUXSDNDQ�SHQ-
guasaan individu terhadap bidang atau tu-
gas pekerjaan. Strength merupakan tingkat 
kekuatan atau kemantapan individu terhadap 
keyakinannya. 
� +DVLO� SHQHOLWLDQ� :DUVLWR� �������
mengemukakan bahwa mahasiswa yang 
PHPLOLNL� VHOI�HI¿FDF\� WLQJJL� DNDQ� PHPEHUL-
kan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk 
GDSDW� PHQFDSDL� VHVXDWX� \DQJ� GLKDUDSNDQ��
6HOI�HI¿FDF\� GLSHUOXNDQ� ROHK� PDKDVLVZD�
dalam keberhasilannya menyelesaikan tu-
gas dan dalam keyakinan tentang efektivitas 
kemampuan yang dimiliki untuk menentukan 
usahanya dalam menghadapi situasi di masa 
depan yang mengandung keraguan, penuh 
WHNDQDQ�GDQ� WLGDN� WHUGXJD� �%DQGXUD�� �������
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan un-
WXN�PHOLKDW�NDLWDQ�DQWDUD�VHOI�HI¿FDF\�GHQJDQ�
orientasi masa depan, khususnya bagi maha-
siswa yang berada di tingkat akhir perkulia-
han mereka.

0HWRGH�

 Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa tingkat akhir Universitas X dari 
EHUEDJDL� IDNXOWDV�� 7HNQLN� VDPSOLQJ� \DQJ� GL-
gunakan dalam penelitian ini adalah nonprob-
ability sampling dengan menggunakan teknik 
purposive sampling karena pemilihan sampel 
didasarkan pada pertimbangan kriteria tert-
entu yaitu mahasiswa Universitas X, sedang 
menyusun tugas akhir, belum bekerja tetap 
GDQ� EHOXP� PHQLNDK�� 'HVDLQ� SHQHOLWLDQ� LQL�
bersifat korelasional karena meneliti tentang 
KXEXQJDQ� DQWDUD� VHOI�HI¿FDF\� GHQJDQ� RUL-
entasi masa depan pada mahasiswa tingkat 
akhir melalui pengujian hipotesis. 
 Instrumen penelitian yang diguna-
kan adalah kuesioner yang disusun den-
JDQ�PHQJDFX� SDGD�GH¿QLVL� RSHUDVLRQDO� GDUL�
YDULDEHO�YDULDEHO� SHQHOLWLDQ�� .XHVLRQHU� XQ-
WXN� PHQJXNXU� YDULDEHO� VHOI�HI¿FDF\� GLVXVXQ�
EHUGDVDUNDQ� WHRUL� VHOI�HI¿FDF\� GDUL� %DQGXUD�
������� NXHVLRQHU� XQWXN� PHQJXNXU� YDULDEHO�
orientasi masa depan disusun berdasarkan 

��



+XEXQJDQ�$QWDUD�6HOI�(I¿FDF\�'HQJDQ�2ULHQWDVL�0DVD�'HSDQ��������*ORULD�$��7DQJNHDOOR

+DVLO

� 'DWD� GHPRJUD¿�PHQXQMXNNDQ� EDKZD�
UHVSRQGHQ� SHQHOLWLDQ� WHUGLUL� DWDV� ��� RUDQJ�
SHUHPSXDQ� GDQ� ��� RUDQJ� ODNL�ODNL�� GHQJDQ�
UDWD�UDWD�XVLD����WDKXQ��0D\RULWDV�UHVSRQGHQ�
sedang menempuh pendidikan di semester 
GHODSDQ� ��������� 5HVSRQGHQ� EHUDVDO� GDUL�
berbagai fakultas, dan didominasi oleh ma-
KDVLVZD�GDUL�)DNXOWDV�(NRQRPL� ��������GDQ

 
 

 Berdasarkan tabel diatas, mean yang 
WHUWLQJJL� GLGDSDWNDQ� GDUL� GLPHQVL� OHYHO� �0�  �
�������6'� ��������GDQ�PHDQ�WHUHQGDK�WHUGD�

9DULDEHO� 'LPHQVL� 7RWDO� ����&URQEDFK¶V�-XPODK�LWHP� &URQEDFK¶V�� 7RWDO� �
    Item      Alpha yang dibuang  Alpha   Item 
         sebelum    sesudah

6HOI�(I¿FDF\� /HYHO� � �� ���������� �� � ������ � �
  
� � *HQHUDOLW\� �� ���������� �� � ������ � �
  
� � 6WUHQJWK� ��� ���������� �� � ������ � ��

7RWDO� � � � ��� ���������� �� � ������ � ��

9DULDEHO� 'LPHQVL� 7RWDO� ����&URQEDFK¶V�-XPODK�LWHP� &URQEDFK¶V�� 7RWDO� �
    Item      Alpha yang dibuang  Alpha   Item 
         sebelum    sesudah

2ULHQWDVL� 0RWLYDWLRQ� �� ���������� �� � ������ � �
0DVD�'HSDQ�
  
  3ODQQLQJ� ��� ���������� �� � ������ � ��
� � (YDOXDWLRQ� ��� ���������� �� � ������ � ��
7RWDO� � � � ��� ���������� �� � ������ � ��

VDQJDW�VHWXMX��66���GDQ�SHUQ\DWDDQ�WHUVHEXW�
terdiri dari pernyataan favorable dan unfa-
vorable. 
 Hasil uji validitas dan reliabilitas alat 
ukur adalah sebagai berikut:

WHRUL� \DQJ� GLNHPXNDNDQ� ROHK� 1XUPL� �������
������� .XHVLRQHU� LQL� PHQJJXQDNDQ� VNDOD�
Likert, yang terdiri dari pernyataan dengan 
empat alternatif jawaban, yaitu sangat tidak 
VHWXMX� �676��� WLGDN� VHWXMX� �76��� VHWXMX� �6���

)DNXOWDV� 7HNQLN� ��������� GHQJDQ� ,3.� PD\-
RULWDV�EHUDGD�SDGD� UHQWDQJ��������� ���������
%HUGDVDUNDQ� GDWD� GHPRJUD¿�� UHQFDQD� UH-
sponden setelah lulus mayoritas adalah 
EHNHUMD� ��������� PHODQMXWNDQ� SHQGLGLNDQ�
��������� PHQLNDK� ������ GDQ� VHEDJLDQ� ODJL�
PHQJDWDNDQ�EHOXP�MHODV����������
 Berikut merupakan data deskriptif dari 
variabel yang diteliti:

9DULDEHO�GDQ� � 6NRU� � 6NRU� � 0HDQ�7RWDO� � 6WDQGDUG�
dimensi   Minimum Maksimum    deviasi

6HOI�(I¿FDF\� � ��� � ��� � ������ � � ����

/HYHO� � � ��� � ��� � ������� � � ����

*HQHUDOLW\� � �� � ��� � ������� � � ����

6WUHQJWK� � ��� � ��� � ������� � � ����

SDW�SDGD�GLPHQVL�JHQHUDOLW\� �0� ��������6'�
 �������

��

7DEHO����+DVLO�8ML�9DOLGLWDV�GDQ�5HOLDELOLWDV�9DULDEHO�2ULHQWDVL�0DVD�'HSDQ

7DEHO����+DVLO�8ML�9DOLGLWDV�GDQ�5HOLDELOLWDV�9DULDEHO�6HOI�(I¿FDF\

7DEHO����'DWD�'HVNULSWLI�6HOI�(I¿FDF\
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 Berdasarkan tabel di atas, mean yang 
tertinggi didapatkan dari dimensi evaluation 
�0� ��������6'� ��������GDQ�PHDQ�WHUHQGDK�
WHUGDSDW�SDGD�GLPHQVL�PRWLYDWLRQ��0� ��������
6'� �������
 Berdasarkan hasil uji normalitas, vari-
DEHO�VHOI�HI¿FDF\�PHQXQMXNNDQ�QLODL�=� �������
GDQ�QLODL�S� � ������GDQ�XQWXN�YDULDEHO�RULHQ-
WDVL�PDVD�GHSDQ�PHQXQMXNNDQ�QLODL�=� ������
GDQ�QLODL�S� � ������+DVLO� WHUVHEXW�PHQXQMXN-
NDQ� EDKZD� YDULDEHO� VHOI�HI¿FDF\� GDQ� RULHQ-
tasi masa depan berdistribusi normal karena 
QLODL� S� !� ����� 8QWXN� XML� KLSRWHVLV�� GDWD� \DQJ��

 

 

� 7DEHO�GL�DWDV�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�VH-
WLDS� GLPHQVL� VHOI�HI¿FDF\� EHUNRUHODVL� SRVLWLI�
VLJQL¿NDQ�GHQJDQ�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�SDGD�
mahasiswa tingkat akhir. Setiap dimensi 
RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�GHQJDQ�VHOI�HI¿FDF\�MXJD�
PHQXQMXNNDQ�NRUHODVL�SRVLWLI� VLJQL¿NDQ� � �S���
�������%HUGDVDUNDQ�WDEHO�GL�DWDV��VHOI��HI¿FDF\�
memiliki korelasi paling tinggi dengan dimen 
VL�SODQQLQJ��U� �������S� �������GDQ�RULHQWDVL
 

7DEHO����'DWD�GHVNULSWLI�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ

9DULDEHO�GDQ�GLPHQVL� � 6NRU� � 6NRU� � 0HDQ�7RWDO�� � 6WDQGDUG�
    Minimum  Maksimum     deviasi

2ULHQWDVL�0DVD�'HSDQ� ��� � ���� � ������ � � �����
0RWLYDWLRQ� � � ��� � ��� � ������� � � ����
3ODQQLQJ� � � ��� � ��� � ������� � � ����
(YDOXDWLRQ� � � ��� � ��� � ������� � � ����

berdistribusi normal tersebut kemudian diolah 
dengan menggunakan uji korelasi Pearson 
3URGXFW�0RPHQW��3HQJRODKDQ�GDWD�GLODNXNDQ�
dengan menggunakan SPSS for windows 
YHUVLRQ�����'DUL� SHQJRODKDQ�GDWD�� GLSHUROHK�
hasil bahwa terdapat korelasi positif yang 
VLJQL¿NDQ� DQWDUD� VHOI�HI¿FDF\� GHQJDQ� RULHQ-
WDVL�PDVD�GHSDQ�PDKDVLVZD�WLQJNDW�DNKLU��U� �
������S� ��������
 Peneliti juga melakukan analisis data 
tambahan dengan melihat korelasi dimensi 
dengan variabel sebagai berikut:

� � � � 2ULHQWDVL�0DVD�'HSDQ� � 6LJ

/HYHO� � � � ����� � � � � ����
*HQHUDOLW\� � � ����� � � � � ����
6WUHQJWK� � � ����� � � � � ����
 

� � � � 6HOI�HI¿FDF\� ���� � � ��6LJ

0RWLYDWLRQ� � � ����� � � � � ����
3ODQQLQJ� � � ����� � � � � ����
(YDOXDWLRQ� � � ����� � � � � ����

masa depan berkorelasi paling kuat dengan 
GLPHQVL�VWUHQJWK� �U� � ������S� � �������.HGX-
anya menunjukkan kategori korelasi yang ter-
golong sedang.
� 6HODLQ� LWX�� SHQHOLWL� MXJD� PHQFRED�
membagi responden kedalam beberapa kat-
egori untuk setiap variabel, dan didapatkan 
hasil sebagai berikut:

6HOI�HI¿FDF\� � 6NRU� � � )UHNXHQVL� � � 3HUVHQWDVH

7LQJJL� � � ���±���� � ��� � � � ������
6HGDQJ� � ���±���� � ��� �� � � ������
5HQGDK� � ���±���� � ��� � � � ������
7RWDO� � � � � � ���� � � � �����

��

7DEHO����.RUHODVL�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�GHQJDQ�GLPHQVL�VHOI�HI¿FDF\

7DEHO����.RUHODVL�VHOI�HI¿FDF\�GHQJDQ�GLPHQVL�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ

7DEHO����.DWHJRUL�VHOI�HI¿FDF\
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� 7DEHO� GL� DWDV� PHQXQMXNNDQ� PD\-
RULWDV� UHVSRQGHQ� �������� PHPLOLNL� VHOI�HI¿-
FDF\� \DQJ� WHUJRORQJ� VHGDQJ� \DLWX� LQGLYLGX��

 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa 
���� UHVSRQGHQ� PHPLOLNL� RULHQWDVL� PDVD�
GHSDQ� VHGDQJ�� 'HQJDQ� NDWD� ODLQ�� RULHQWDVL�
masa depan mahasiswa tingkat akhir di uni- 

 
� 7DEHO�GL�DWDV�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�WHU-
GDSDW�SHUEHGDDQ�VHOI�HI¿FDF\��)� ��������S���
�����GDQ�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ��)� ��������S���
�����EHUGDVDUNDQ�MXPODK�SHQJHOXDUDQ�

3HPEDKDVDQ

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
DSDNDK� WHUGDSDW� KXEXQJDQ� \DQJ� VLJQL¿NDQ�
DQWDUD� VHOI�HI¿FDF\� GHQJDQ� RULHQWDVL� PDVD�
depan mahasiswa tingkat akhir. Hasil pe-
nelitian menunjukkan bahwa terdapat kore-
ODVL�SRVLWLI�\DQJ�VLJQL¿NDQ�DQWDUD�VHOI�HI¿FDF\�
dengan orientasi masa depan pada maha-
VLVZD�WLQJNDW�DNKLU�GL�XQLYHUVLWDV�;��U� �������
S� ��������.RUHODVL�\DQJ�WHUMDGL�EHUVLIDW�SRVLWLI�
GLPDQD� VDDW� VHOI�HI¿FDF\� PHQLQJNDW� PDND�
RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�PDKDVLVZD�FHQGHUXQJ�
akan lebih jelas. 
 Hasil penelitian ini mendukung te-
RUL� \DQJ� GLNHPXNDNDQ� ROHK� %DQGXUD� �������
EDKZD� VHOI�HI¿FDF\� \DQJ� GLPLOLNL� VHVHRUDQJ�
dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk 
PHPLOLK��PHQHQWXNDQ�XVDKDQ\D�GDQ�PHQFD-
pai sesuatu yang diinginkan, serta ketahanan 
mereka dalam menghadapi rintangan atau 
kegagalan dalam menjalani pilihannya. Se-
seorang yang yakin akan kemampuannya da-
pat optimis menghadapi tantangan baru, dan 
menetapkan tujuan bagi diri mereka sendiri 

memiliki keyakinan terhadap kemampuannya 
\DQJ�FXNXS�EDLN�GDODP�PHQFDSDL�WXMXDQ��

2ULHQWDVL�0DVD�'HSDQ� 6NRU� � )UHNXHQVL� � 3HUVHQWDVH

7LQJJL� � � � ���±���� ��� � � ����
6HGDQJ� � � ���±����� ��� � � ����
5HQGDK� � � ����±����� ��� � � ����
7RWDO� � � � ���� � � � � �����

'DWD�'HPRJUD¿� � 6HOI�(I¿FDF\� � � 2ULHQWDVL�0DVD�'HSDQ
 
    F  Sig  F  Sig

-HQLV�NHODPLQ� � � ������ � ����� � ������ � ����
8VLD� � � � ����� � ����� � ������ � ����
6HPHVWHU� � � ������ � ����� � ����� � ����
)DNXOWDV� � � ����� � ����� � ����� � ����
,3.� � � � ������ � ����� � ����� � ����
3HUHQFDQDDQ�VHWHODK�OXOXV� ������ � ����� � ����� � ����
-XPODK�SHQJHOXDUDQ� � ������ � ����� � ������ � ����

versitas X berada pada tingkat sedang yaitu 
individu memiliki gambaran orientasi masa 
GHSDQ�\DQJ�FXNXS�MHODV��

�%DQGXUD�� ����� GDODP� 0DWOLQ�� ������� 6DODK�
satu yang dapat menjadi tujuan dalam diri 
mereka yaitu gambaran yang individu miliki 
dalam konteks masa depan. Hasil penelitian 
ini juga sejalan dengan yang dikemukakan 
ROHK� 1XUPL� ������� ������ EDKZD� JDPEDUDQ�
individu tentang dirinya di masa depan men-
MDGL�GDVDU�XQWXN�PHQHWDSNDQ�WXMXDQ��UHQFDQD�
dan evaluasi sejauh mana tujuan tersebut 
GDSDW� GLUHDOLVDVLNDQ�� *DPEDUDQ� LQL� GLSHU-
oleh dari kumpulan sikap dari pengalaman 
masa lalu yang berinteraksi dengan infor-
masi dari lingkungan individu untuk mem-
EHQWXN� KDUDSDQ� GLPDVD� GHSDQ�� PHUDQFDQJ�
tujuan dan aspirasi dan memberikan makna 
pribadi pada kejadian di masa depan. Oleh 
sebab itu, dengan adanya orientasi masa 
depan yang jelas yang dimiliki oleh individu, 
maka keyakinan akan kemampuannya un-
WXN� PHQFDSDL� WXMXDQ� WHUVHEXW� DNDQ� WLQJJL��
Hasil penelitian ini juga didukung oleh pen-
GDSDW� GDUL� 1XUPL� ������� GDODP� +DZDGL� 	�
1RYL\DQWL�� ������ \DQJ� PHQ\DWDNDQ� EDKZD�
salah satu faktor yang mempengaruhi orien-
tasi masa depan seseorang adalah perkem-
bangan kognitif. Perkembangan kognitif ini 
dapat mempengaruhi kemampuan individu 
untuk menentukan tujuan, menyusun ren-
FDQD�� GDQ� PHQFDUL� FDUD� \DQJ� HIHNWLI� XQWXN�
PHQFDSDL� WXMXDQ�WHUVHEXW��'HQJDQ�NDWD� ODLQ��

��

7DEHO� ��� 8ML� 3HUEHGDDQ� 6HOI�(I¿FDF\� GDQ� 2ULHQWDVL� 0DVD� 'HSDQ� %HUGDVDUNDQ� 'DWD�
� �����'HPRJUD¿

7DEHO����.DWHJRUL�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ
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bahwa orientasi masa depan merupakan 
VDODK� VDWX� IDNWRU� SHQGRURQJ� XQWXN� PHQFD-
pai tujuan di masa depan dan meningkatkan 
keyakinan individu terhadap kemampuan 
GLGDODP�GLULQ\D�XQWXN�PHQFDSDL�WXMXDQ��+DVLO�
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
PDKDVLVZD� XQLYHUVLWDV�;�PHPLOLNL� ,3.�DQWD-
UD�����±����� ���������GDQ�GLWHPXNDQ�EDKZD�
tidak terdapat perbedaan orientasi masa 
GHSDQ� EHUGDVDUNDQ� ,3.�� +DO� LQL� PHQXQMXN-
NDQ� EDKZD� NHPDPSXDQ� UHVSRQGHQ� VHFDUD�
umum berdasarkan indeks prestasi yang di-
PLOLNL�FXNXS�EDLN�VHKLQJJD�PHUHND�GLDQJJDS�
dapat menentukan tujuan dan menyusun ren-
FDQD�\DQJ�HIHNWLI�XQWXN�PHQFDSDL�WXMXDQ�\DQJ�
didukung dengan keyakinan yang ada dalam 
dirinya. Walaupun tidak terdapat perbedaan 
\DQJ� VLJQL¿NDQ� EHUGDVDUNDQ� ,3.�� ,3.� GDSDW�
PHQMDGL� VDODK� VDWX� DFXDQ� GDODP� PHQJHWD-
hui gambaran kemampuan mahasiswa yang 
EHUNDLWDQ�GHQJDQ�SHUHQFDQDDQ�PDVD�GHSDQ-
nya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 
\DQJ�GLODNXNDQ�ROHK�/HZLV��������EDKZD�FDUD�
berpikir, perasaan, motivasi dan perilaku se-
VHRUDQJ� GDSDW� PHPSHQJDUXKL� VHOI� HI¿FDF\�
belief. 
 Peneliti juga melakukan uji korelasi 
antara setiap dimensi  dengan variabel. Meli-
hat hasil korelasi tersebut, ditemukan bahwa 
VHOI�HI¿FDF\�PHPLOLNL�NRUHODVL�SRVLWLI�\DQJ�VLJ-
QL¿NDQ�GHQJDQ�GLPHQVL�SODQQLQJ��U� �������S� �
������� ,QL�PHQXQMXNNDQ�EDKZD� LQGLYLGX�\DQJ�
PDPSX�PHPEXDW�SHUHQFDQDDQ�PLQDW�GDQ�WX-
juannya akan masa depan dengan jelas maka 
VHOI�HI¿FDF\�\DQJ�GLPLOLNL�XQWXN�PHQFDSDL�WX-
juannya di masa depan akan semakin menin-
JNDW��1XUPL��������������PHQMHODVNDQ�EDKZD�
ZDODXSXQ�LQGLYLGX�WHODK�PHQJHWDKXL�FDUD�DWDX�
pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan 
XQWXN� PHUHDOLVDVLNDQQ\D�� SHUHQFDQDDQ� GDQ�
SHPHFDKDQ�PDVDODK�VDQJDW�GLEXWXKNDQ��1XW-
WLQ�� ������ &DQWRU� 	� .LKOVWURP�� ������ GDODP�
1XUPL���������������
� +DFNHU� �������� 1XWWLQ� �������� GDQ�
3HD� 	� +DZNLQV� ������� GDODP� 1XUPL�� ������
PHQ\DWDNDQ� EDKZD�PHQ\XVXQ� VXDWX� UHQFD-
na sama dengan proses penyelesaian suatu 
masalah, yaitu individu harus menemukan 
FDUD�FDUD� \DQJ�PHQJDUDK� SDGD� SHQFDSDLDQ�
tujuan dan penentuan langkah yang paling 
H¿VLHQ�� 6HVHRUDQJ� \DQJ�PHPLOLNL� NH\DNLQDQ�
akan kemampuan dalam dirinya akan mem-
EXDW� GLULQ\D� PHQHPXNDQ� FDUD�FDUD� XQWXN�
SHQFDSDLDQ�WXMXDQ�WHUVHEXW�NDUHQD�GDODP�RUL-
entasi masa depan juga sangat erat kaitan-
nya dengan harapan, tujuan, standar serta 
UHQFDQD� GDQ� VWUDWHJL� \DQJ� GLODNXNDQ� XQWXN�
PHQFDSDL�VHEXDK�WXMXDQ�GDQ�FLWD�FLWD��1XUPL��
������� 0HUHND� MXJD� PHQJHPXNDNDQ� EDKZD�
LQGLYLGX�PHODNVDQDNDQ� UHQFDQD�GDQ� VWUDWHJL�
yang telah disusun dengan melakukan pen-
JDZDVDQ� WHUKDGDS� SHODNVDQDDQ� UHQFDQD�
tersebut. Pengawasan dilakukan dengan 

membandingkan tujuan yang telah ditetapkan 
dengan konteks yang sebenarnya di masa 
depan. Hal ini menjelaskan hubungan positif 
\DQJ�VLJQL¿NDQ�DQWDUD�GLPHQVL�SODQQLQJ�GHQ-
JDQ�VHOI�HI¿FDF\��
 Hubungan dimensi strength dengan 
orientasi masa depan juga memiliki korelasi 
SRVLWLI� \DQJ� VLJQL¿NDQ� GDQ� PHPLOLNL� QLODL� �U��
paling tinggi dibandingkan dengan dimensi 
VHOI�HI¿FDF\�\DQJ�ODLQQ\D��U� �������S� ��������
Hal ini berarti bahwa  semakin tinggi strength 
yang dimiliki seseorang maka akan semakin 
jelas orientasi masa depannya. Strength me-
nekankan pada tingkat kekuatan atau keman-
tapan individu terhadap keyakinannya. Hal ini 
menjadi dasar bagi dirinya untuk melakukan 
usaha yang keras, bahkan ketika menemui 
KDPEDWDQ��%DQGXUD���������'DODP�KDO�LQL�IDN-
tor pengalaman keberhasilan yang dikemuka-
NDQ�ROHK�%DQGXUD��GDODP�)HLVW�	�)HLVW��������
dapat meningkatkan strength yang dimiliki 
oleh seseorang dalam memikirkan masa de-
pannya. Hal ini sesuai dengan teori orientasi 
PDVD�GHSDQ�ROHK�1XUPL��������GDODP�+DZDGL�
GDQ�1RYL\DQWL��������EDKZD�JDPEDUDQ�RULHQ-
tasi masa depan dapat terbentuk dari kumpu-
lan sikap dan pengalaman masa lalu yang 
berinteraksi dengan informasi dari lingkungan 
individu untuk membentuk harapan dan tu-
MXDQ�GL�PDVD�GHSDQ��'HQJDQ�GHPLNLDQ��PHUH-
ka akan bertahan dalam usaha menghadapi 
masalah, mampu menyelesaikan masalah 
yang penuh rintangan, dan ketekunan yang 
EHVDU�XQWXN�PHQFDSDL�WXMXDQ�PDVD�GHSDQ�
 Peneliti juga melakukan analisa tam-
EDKDQ�EHUGDVDUNDQ�GDWD�GHPRJUD¿�\DQJ�DGD�
dengan melakukan uji perbedaan terhadap 
MHQLV� NHODPLQ�� XVLD�� IDNXOWDV�� VHPHVWHU�� ,3.��
WLQJJDO� GHQJDQ� VLDSD�� SHUHQFDQDDQ� VHWHODK�
lulus, jumlah pengeluaran dan jumlah organ-
isasi yang pernah diikuti. Peneliti mendapat-
NDQ�KDVLO�EDKZD�DGD�SHUEHGDDQ�VHOI�HI¿FDF\�
�) ��������S��������GDQ�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�
�) � ������� S� �� ����� EHUGDVDUNDQ� ODWDU� EHOD-
kang ekonomi yang salah satunya berkaitan 
dengan jumlah pengeluaran. Hal ini dapat di-
sebabkan karena penilaian individu pada ke-
mampuannya dapat dipengaruhi oleh kead-
DDQ� \DQJ� GLDODPL� LQGLYLGX� �%DQGXUD�� �������
'HQJDQ� DGDQ\D� SHUEHGDDQ� EHUGDVDUNDQ�
latar belakang ekonomi dapat menjadikan 
VHOI�HI¿FDF\�LQGLYLGX�EHUEHGD�NDUHQD�EHUJDQ-
tung pada situasi ekonomi yang dialami indi-
vidu. Individu dengan latar belakang ekonomi 
UHQGDK� PHPLOLNL� VHOI�HI¿FDF\� OHELK� UHQGDK�
dibandingkan dengan individu yang memiliki 
ODWDU�EHODNDQJ�HNRQRPL�\DQJ�FXNXS�GDQ�KDO�
ini juga berlaku pada orientasi masa depan. 
Namun, mayoritas dari responden penelitian 
LQL� PHPLOLNL� VHOI�HI¿FDF\� VHGDQJ� GDQ� RULHQ-
WDVL� PDVD� GHSDQ� \DQJ� FXNXS� MHODV� GHQJDQ�
MXPODK� SHQJHOXDUDQ� DQWDUD� 5S�� �������� ��
5S������������+DO�LQL�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�\DQJ�

��
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GLNHPXNDNDQ�ROHK��5LFH��������GDODP�6DQWR-
VR��������EDKZD�VHOI�HI¿FDF\�GDSDW�EHUNDLWDQ�
dengan keteguhan hati terhadap keyakinan 
individu bahwa ia akan berhasil dalam meng-
hadapi suatu permasalahan atau tuntutan 
VLWXDVL�� 'HQJDQ� NDWD� ODLQ�� UHVSRQGHQ� GDSDW�
melihat sumber ekonomi sebagai hal yang 
FXNXS� EDLN�PHQXQMDQJ� VHOI�HI¿FDF\� GDQ� RUL-
entasi masa depan.
� +DYLJKXUVW� �GDODP� 5LFH� 	� 'ROJLQ��
������ PHQJHPXNDNDQ� EDKZD� LQGLYLGX� DNDQ�
berusaha untuk memutuskan dan menekuni 
karier agar dapat memberikan jaminan di 
masa depan terutama dalam hal keuangan 
yang baik. Mereka menjadi mandiri dengan 
PHQFDUL�QDINDK�VHQGLUL��+DO�LQL�WHQWX�EHUJDQ-
WXQJ�SDGD�SHQFDSDLDQ�DWDX�NRQGLVL�NHXDQJDQ�
yang dimiliki. Jika dilihat dari dimensi per-
HQFDQDDQ� GDODP� RULHQWDVL� PDVD� GHSDQ�� LQ-
GLYLGX� DNDQ� PHQ\XVXQ� VXDWX� UHQFDQD� \DQJ�
PHQJDUDK� SDGD� SHQFDSDLDQ� WXMXDQ� \DQJ�
SDOLQJ�H¿VLHQ�XQWXN�PDVD�GHSDQ�\DQJ�GDSDW�
dipengaruhi oleh tuntutan situasi dalam me-
nentukan tujuan di masa depan. Selain itu, 
7URPPVGRUII� �GDODP�6HJLQHU�� ������PHQJH-
mukakan bahwa dukungan orangtua berpen-
garuh pada perkembangan kepribadian yang 
berkaitan dengan kemauan dan rasa optimis 
XQWXN�PHUDLK�WXMXDQ�GL�PDVD�GHSDQ��'HQJDQ�
kata lain, tuntutan situasi dan dukungan or-
angtua terutama dalam mengatur keuangan 
VHFDUD�PDQGLUL�PHUXSDNDQ�KDO�\DQJ�SHQWLQJ�
dalam pembentukan orientasi masa depan 
sehingga individu dapat lebih optimis dalam 
PHUHQFDQDNDQ�PDVD�GHSDQ��

3HQXWXS

D��.HVLPSXODQ
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
WHUGDSDW� KXEXQJDQ� VLJQL¿NDQ� \DQJ� EHUVLIDW�
SRVLWLI� DQWDUD� VHOI�HI¿FDF\� GHQJDQ� RULHQWDVL�
PDVD� GHSDQ�� 6HPDNLQ� WLQJJL� VHOI�HI¿FDF\�
individu maka semakin jelas orientasi masa 
depan individu tersebut, dan sebaliknya. 
3DGD� YDULDEHO� VHOI�HI¿FDF\�� GLPHQVL� VWUHQJWK�
menunjukkan nilai korelasi positif yang paling 
VLJQL¿NDQ� GLNDLWNDQ� GHQJDQ� RULHQWDVL� PDVD�
GHSDQ��'HQJDQ� NDWD� ODLQ�� NHPDQWDSDQ�DNDQ�
kemampuan dalam diri merupakan hal yang 
menonjol dalam diri mahasiswa tingkat akhir 
di universitas X yang berhubungan dengan 
orientasi masa depan. Individu yang memi-
liki kemantapan akan kemampuan dalam 
GLULQ\D� FHQGHUXQJ�PHPLOLNL� JDPEDUDQ�PDVD�
depan yang lebih jelas. Pada variabel orien-
tasi masa depan, dimensi planning menunjuk-
NDQ�QLODL�NRUHODVL�SRVLWLI�\DQJ�SDOLQJ�VLJQL¿NDQ�
EHUKXEXQJDQ� GHQJDQ� YDULDEHO� VHOI�HI¿FDF\��
'HQJDQ� NDWD� ODLQ�� SODQQLQJ� PHUXSDNDQ� GL-
mensi yang dominan dalam diri mahasiswa 
tingkat akhir yang berhubungan dengan self-
HI¿FDF\��+DO�,QL�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�LQGLYLGX�

\DQJ�PDPSX�PHPEXDW�SHUHQFDQDDQ�GDUL�PL-
nat dan tujuan masa depan dengan jelas dan 
ULQFL�DNDQ�PHQLQJNDWNDQ�NH\DNLQDQ�DNDQ�NH-
mampuan yang dimiliki. 
 Uji perbedaan yang dilakukan peneliti 
SDGD�YDULDEHO�VHOI�HI¿FDF\�GDQ�RULHQWDVL�PDVD�
depan dengan menggunakan independent 
sample test dan ANOVA menunjukkan tidak 
WHUGDSDW�SHUEHGDDQ�\DQJ�VLJQL¿NDQ�EHUGDVDU-
kan jenis kelamin, usia, semester, fakultas, 
,3.��GDQ�SHUHQFDQDDQ�VHWHODK�OXOXV��1DPXQ��
didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan 
berdasarkan latar belakang ekonomi pada 
VHOI�HI¿FDF\�GDQ�RULHQWDVL�PDVD�GHSDQ�

b. Saran
���6DUDQ�7HRULWLV

D�� %HUGDVDUNDQ� SHQHOLWLDQ� GLSHUROHK� KDVLO
bahwa faktor pengalaman keberhasilan 
yang diperoleh di dalam ataupun luar 
kampus, tuntutan situasi dan dukungan 
orangtua merupakan faktor-faktor yang 
MXJD�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�VHOI�HI¿FDF\�GDQ�
orientasi masa depan sehingga untuk 
penelitian selanjutnya dapat meng-
JDOL�DVSHN�DVSHN�WHUVHEXW�VHFDUD�PHQ-
dalam. 

E�� %HUGDVDUNDQ� KDVLO� SHQHOLWLDQ� GLSHUROHK�
KDVLO� EDKZD� QLODL� ,3.� GDUL� UHVSRQGHQ�
tergolong tinggi namun tidak terdapat 
SHUEHGDDQ� VHOI�HI¿FDF\� GDQ� RULHQWDVL�
masa depan sehingga untuk penelitian 
selanjutnya dalam bidang Psikologi 
Pendidikan diharapkan dapat memper-
timbangkan aspek kemampuan kognitif  
terutama mengenai  persepsi terhadap 
NHPDPSXDQ� GDQ� SHUHQFDQDDQ� PDVD�
GHSDQ�XQWXN�GLEDKDV�VHFDUD�PHQGDODP���

���6DUDQ�3UDNWLV
D��%DJL�PDKDVLVZD�
�����'LKDUDSNDQ�GDSDW�PHQFDUL�LQIRUPDVL�

\DQJ�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�SHUHQFDQDDQ�
masa depan sehingga dapat meren-
FDQDNDQQ\D� GHQJDQ� OHELK� WHSHULQFL��
Informasi dapat diperoleh dengan 
FDUD� VDOLQJ� EHUGLVNXVL� GDQ� PHP-
beri masukan mengenai kelemahan 
dan kelebihan satu sama lain mela-
lui kegiatan mentoring sehingga da-
pat membuat tujuan di masa depan 
berdasarkan potensi dan keyakinan 
akan kemampuan yang dimiliki. Se-
lain itu, mahasiswa juga diharapkan 
GDSDW�PHPEXDW�SHUHQFDQDDQ�VHFDUD�
WHUSHULQFL�DJDU�GDSDW�PHPLOLNL�RULHQ-
tasi masa depan yang jelas. 

��� 'LKDUDSNDQ� GDSDW� PHQJJDOL� GDQ�
menggunakan seluruh kemampuan 
\DQJ�GLPLOLNL�XQWXN�PHQFDSDL� WXMXDQ�
masa depan dengan meningkatkan 
VHOI�HI¿FDF\� GDQ� PHQJHPEDQJNDQ�
kemampuan berdasarkan pengala-

��
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man atas keberhasilan yang diper-
oleh selama berada di Universitas 
PDXSXQ�GL�OXDU�8QLYHUVLWDV��'HQJDQ�
kata lain, mahasiswa lebih menekan-
kan pada pengalaman dan bukan 
pada nilai. Hal ini dapat dilakukan 
dengan berpartisipasi aktif dalam 
berbagai kegiatan-kegiatan yang di-
selenggarakan oleh organisasi. Pen-
galaman-pengalaman yang dimiliki 
WHUVHEXW� GDSDW� PHQMDGL� DFXDQ� DJDU�
tidak mudah menyerah terhadap ke-
sulitan yang dihadapi dalam meren-
FDQDNDQ�PDVD�GHSDQ�

E�� &DUHHU� FHQWUH� GL� VHWLDS� XQLYHUVLWDV� GL�
harapkan dapat mengadakan work-
shop dan seminar yang berkaitan den-
JDQ� SHQJHQDODQ� GLUL� GDQ� SHUHQFDQDDQ�
masa depan kepada mahasiswa atau 
alumni sebagai sarana untuk memberi-
kan pengetahuan untuk merealisasikan 
gambaran individu di masa depan. Hal 
ini dapat dilakukan dengan membantu 
PDKDVLVZD� GDODP� PHUHQFDQDNDQ� GDQ�
mengevaluasi tujuan masa depan yang 
DNDQ�GLFDSDL�EHUGDVDUNDQ�NHPDPSXDQ�
dan pengalaman yang dimilikinya sela-
ma berada di universitas sehingga da-
pat menjadi bahan pertimbangan mere-
ND�GDODP�SHUHQFDQDDQ�VHODQMXWQ\D��

F��'RVHQ�SHPELPELQJ�DNDGHPLN�GLKDUDS�
kan dapat membimbing mahasiswa 
GDODP� PHUHQFDQDNDQ� PDVD� GHSDQ�
yang sesuai dengan pilihannya dengan 
memberikan gambaran masa depan 
dan alternatif pilihan yang berkaitan 
dengan kemampuan dan asal jurusan 
dari mahasiswa tersebut. 

G�� 2UDQJWXD� GLKDUDSNDQ� GDSDW� PHPEHUL�
kan dukungan dan memfasilitasi anak 
dalam merealisasikan minat dan bakat 
\DQJ� GLPLOLNL� GHQJDQ� FDUD� PHQJLQWHQ-
sifkan komunikasi dan saling bertukar 
SLNLUDQ�GDODP�PHQXQWXQ�SHQFDSDLDQ�WX-
juan di masa depan dengan mengguna-
kan seluruh kemampuan yang dimiliki.
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