
BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1 Simpulan Penelitian 

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipa-

parkan pada bab terdahulu mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

orang tua siswa dalam memilih sekolah di SD Virgo 

Maria 2 dan SDIP H. Soebandi Kecamatan Bawen 

Kabupaten Semarang dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Faktor lokasi sekolah, kepuasan pelanggan dan 

budaya sekolah berpengaruh positif dan signifikan 

sebesar terhadap pengambilan keputusan orang tua 

dalam memilih sekolah di SD Virgo Maria 2 dan 

SDIP. H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang; 

2. Faktor yang dominan mempengaruhi pengambilan 

keputusan orang tua dalam memilih sekolah di  

SD Virgo Maria 2 dan SDIP. H. Soebandi Kecamatan 

Bawen Kabupaten Semarang antara lain lokasi 

sekolah berpengaruh sebesar 66,8%.  

 

5.2 Implikasi Penelitian 

5.2.1 Implikasi Teori 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara lokasi 

sekolah terhadap pengambilan keputusan orang 

tua dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya. 



Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bosetti 

(2004), Adryana (2009), dan Lai, Sadoulet dan 

Janvry (2007); 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan 

pelanggan dan budaya sekolah terhadap pengam-

bilan keputusan orang tua dalam memilih sekolah 

bagi putra-putrinya. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Hadikusumo (2012); 

 

5.2.2 Implikasi Terapan 

1. Lokasi sekolah memberi pengaruh positif dan 

signifikan yang paling besar terhadap pengambilan 

keputusan orang tua dalam memilih sekolah 

terutama lingkungan sekolah yang baik, maka 

untuk menarik perhatian para orang tua, hendak-

nya sekolah dan masyarakat sekitar dapat 

menciptakan dan meningkatkan keamanan dan 

kenyamanan di lingkungan sekolah; 

2. Kepuasan pelanggan memberi pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengambilan keputusan orang 

tua dalam memilih sekolah, maka sekolah perlu 

untuk meningkatkan dan mempertahankan pres-

tasi anak dan sekolah baik di bidang akademik 

maupun non akademik sehingga para orang tua 

dan siswa sebagai pelanggan akan merasa puas 

pada hasil yang dicapai dan tetap setia memasuk-

kan putra-putrinya ke sekolah tersebut; 

3. Budaya sekolah memberi pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengambilan keputusan orang 



tua dalam memilih sekolah, maka untuk menarik 

minat para orang tua, seluruh warga sekolah perlu 

untuk meningkatkan dan mempertahankan kuali-

tas sekolah baik di bidang akademik maupun non 

akademik. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pemba-

hasan, dan simpulan sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, rekomendasi yang disampaikan kepada 

berbagai pihak yang terkait adalah sebagai berikut. 

(1) Orang tua, hendaknya berhati-hati dalam memi-

lihkan sekolah untuk putra-putrinya dengan men-

cari informasi awal secara kolaboratif khususnya 

trade mark dan bench mark sekolah. Keputusan 

orang tua dan anak yang tepat dalam memilih 

sekolah akan memberikan rasa senang dan 

nyaman manakala berada di sekolah tersebut. 

(2) Pihak sekolah, agar meningkatkan kualitas 

perabotan di sekolah yang masih kurang sesuai 

dengan kondisi anak. Perihal penambahan jam 

pelajaran di rumah sebaiknya anak jangan terlalu 

dipaksa untuk selalu belajar karena masa anak-

anak adalah masa untuk bermain dan belajar, 

bukan hanya belajar saja. Sangat penting untuk 

menciptakan lingkungan sekolah yang baik 

sehingga anak merasa aman dan nyaman selama 

berada di sekolah. Penambahan atau metode 

pembelajaran tentang pendidikan keagamaan kare-

na orang tua merasa pendidikan keagamaannya 



masih kurang dan karena orang tua merasa pendi-

dikan keimanan dan ketaqwaan sangat penting 

untuk anak-anak. Dan yang terakhir sekolah 

sebaiknya lebih melibatkan orang tua dalam dalam 

segala hal yang berhubungan dengan peserta didik. 

(3) Peneliti mendatang, disarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang pengambilan kepu-

tusan orang tua memilih sekolah dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, dengan mengatasi berbagai 

keterbatasan dalam penelitian ini. misalnya dengan 

memperluas cakupan penelitian, baik caku-pan 

wilayah, status sekolah, maupun tingkatan sekolah. 

Di samping itu, peneliti dapat mengembang-kan 

variabel-variabel lainnya yang turut mempenga-ruhi 

pengambilan keputusan orang tua memilih sekolah, 

misalnya kualitas sekolah, biaya, tingkat sosial 

ekonomi orang tua, dan masih banyak lagi. 

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan seba-

gai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian ini relatif sempit yaitu 

hanya di wilayah Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang; 

2. Orang tua siswa yang diteliti hanya setingkat 

hanya orang tua siswa sekolah dasar (SD); 

3. Variabel bebas yang digunakan hanya lima variabel 

saja yaitu lokasi sekolah, kepuasan pelanggan, 

budaya sekolah, fasilitas sekolah, dan pendidikan 

SD berbasis keagamaan (religiusitas). Penelitian ini 



mengabaikan (tidak memperhitungkan) faktor lain 

yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan 

memilih sekolah. 

 


