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Bab 5 

Penutup 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab 

permasalahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi 

minat siswa untuk melajutkan sekolah melalui Teori 

Planned Behavior seperti yang telah disebutkan pada 

Bab 1. Hasil dari penelitian ini, pertama adalah 

disimpulkan bahwa sikap siswa berpengaruh signifikan 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan sekolah 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Kedua, norma subjektif tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah. Hal ini berarti siswa tidak 

memperhitungkan keyakinan mereka akan saran atau 

harapan orang lain disekitarnya, antara lain, orang tua, 

guru, dan teman-teman sekelas mengenai perilaku 

untuk melanjutkan sekolah setelah lulus dari jenjang 

SMP. Dengan kata lain, minat mereka untuk 

melanjutkan sekolah tidak dipengaruhi oleh motivasi 

untuk memenuhi saran atau harapan orang lain 

tersebut.  

Variabel norma subjektif yang terdiri dari 

keyakinan mengenai harapan orang lain untuk 
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melanjutkan sekolah (subjective behavioral beliefs) dan 

motivasi untuk memenuhi harapan orang lain tersebut 

(motivation to comply); tidak memberikan kontribusi 

yang mempengaruhi minat siswa melanjutkan sekolah. 

Minat siswa untuk melanjutkan sekolah tidak semata-

mata dipengaruhi oleh harapan dari orang-orang 

disekitarnya, antara lain orang tua, guru, dan teman 

sekelas. 

Ketiga, bahwa kontrol perilaku persepsian juga 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

minat siswa untuk melanjutkan sekolah. Jadi apapun 

kondisi mengenai tingkat kesulitan maupun hal-hal 

yang memudahkan siswa tidak terlalu memberikan 

sumbangsih pemikiran siswa untuk memutuskan 

mengenai minat mereka melanjutkan sekolah. 

Kontrol perilaku persepsian, terdiri dari 

keyakinan terhadap kontrol perilaku (control beliefs 

strength) yaitu keyakinan siswa mengenai ada atau 

tidaknya kemampuan mereka untuk melanjutkan 

sekolah serta keyakinan mengenai seberapa kekuatan 

siswa (control beliefs power) untuk mendukung atau 

menghambat minat mereka melanjutkan sekolah. Pada 

pengujian dugaan hipotesis ini 𝐻0 diterima, jadi kontrol 

perilaku persepsian tidak mempengaruhi minat mereka 

untuk melanjutkan sekolah.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis ini minat siswa 

untuk melanjutkan sekolah tidak mempertimbangkan 

apa mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan 
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sekolah dan juga tanpa pertimbangan mengenai 

seberapa besar kekuatan yang mendukung maupun 

menghambat minat mereka untuk melanjutkan 

sekolah. 

 

5.2 Manfaat dan Saran Penelitian 

5.2.1 Manfaat Teoritis 

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan 

bahwa variabel sikap adalah satu-satunya variabel 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

siswa untuk melanjutkan sekolah. Dua variabel yang 

lain ternyata tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap minat siswa untuk melanjutkan 

sekolah. Hal ini dapat memperkuat konsep-konsep 

teoritis dan secara empirik memberikan dukungan 

terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.  

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu mengenai pengaruh sikap siswa 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan sekolah yang 

dilakukan oleh Cruz (2005), Davis et. al. (2002), dan 

Kortering (1999). Berkenaan dengan kesimpulan kedua 

bahwa norma subjektif tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat siswa untuk melanjutkan 

sekolah, secara teoritis memperkuat hasil penelitian 

Cruz (2005), Barclay (2001), dan Driscoll (1999). Hal 

terakhir yang didukung oleh penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Davis et. al. (2002) dan 
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Fitzsimmons dalam Barclay (2001) yang menyatakan 

bahwa kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah. 

5.2.2 Saran Penelitian 

-  Bagi siswa,  

a.  Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan sikap 

positif siswa terhadap pendidikan dapat meningkat, 

karena sikap positif terhadap pendidikan 

merupakan salah satu faktor penentu minat siswa 

untuk melanjutkan sekolah. Jika keyakinan akan 

manfaat melanjutkan sekolah (behavioral beliefs 

strength) serta keyakinan akan hasil yang akan 

diperoleh jika melanjutkan sekolah (outcome 

evaluation) meningkat, maka minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah akan semakin meningkat pula. 

b.  Faktor sikap yang berasal dari diri siswa mengenai 

penilaian siswa terhadap manfaat sekolah 

merupakan faktor intern yang  muncul dari dalam 

diri siswa itu sendiri, oleh karenanya diharapkan 

siswa dapat memupuk keyakinan akan manfaat 

positif yang diperoleh dengan menuntut ilmu di 

bangku sekolah lanjutan baik SMA atau pun SMK.   

c.  Siswa diharapkan tidak memutuskan untuk 

mencari pekerjaan setelah lulus SMP sehingga 

mereka akan lebih berminat untuk melanjutkan 

sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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-  Bagi guru,  

Dalam rangka menguatkan sikap siswa terhadap 

pendidikan, guru diharapkan untuk dapat: 

a. memberikan motivasi atau penguatan kepada siswa 

akan manfaat dan pentingnya pendidikan. 

b.  lebih meyakinkan siswa atau menambah keyakinan 

mereka mengenai hal-hal positif dari pendidikan 

yang dapat mempengaruhi minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah. 

c.  melaksanakan  pembelajaran di kelas diharapkan 

dapat dikelola sedemikian hingga siswa merasa 

nyaman belajar di sekolah sehingga tidak berpikir 

untuk segera mencari pekerjaan setelah lulus dari 

bangku SMP. 

- Bagi orang tua,  

a.  Berdasarkan penelitian ini diharapkan orang tua 

mampu memupuk sikap positif siswa terhadap 

pendidikan dan memberikan dukungan kepada 

putra-putrinya untuk dapat melanjutkan sekolah. 

b.  Orang tua diharapkan memberikan pengertian 

kepada putra-putrinya untuk tergesa-gesa 

mengambil keputusan mencari pekerjaan setelah 

lulus dari SMP, dengan siswa bersikap positif 

terhadap pendidikan dan mengesampingkan 

pemikiran untuk bekerja sebelum lulus SMA/SMK. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Penelitian ini tidak dilakukan hingga pada proses 

pendugaan minat terhadap perilaku siswa untuk 

melanjutkan sekolah sebagaimana dituliskan dalam 

Teori Planned Behavior secara lengkap. 

2. Penelitian ini tidak dilanjutkan atau dilengkapi 

dengan analisis berdasarkan wawancara atau 

observasi secara mendalam kepada seluruh 

responden. 

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan 

keterbatasan tersebut di atas, maka hal-hal yang 

mungkin dikembangkan dan diperbaiki dalam 

penelitian yang akan datang antara lain: 

1. Adanya penelitian yang melakukan analisis perilaku 

siswa yang diduga dipengaruhi oleh minat untuk 

melanjutkan sekolah. 

2. Sebagai pelengkap data yang diperoleh dalam 

penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara 

dan observasi siswa secara lebih mendalam kepada 

setiap responden. 

 

 

 


