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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kuantitatif ditemukan bahwa dari 123 

orang yang mengisi angket penelitian, 52% (66 orang) menyatakan 

bahwa bakat dan kemampuan berpengaruh terhadap faktor bakat 

studi, 52% (64 orang) menyatakan bahwa keinginan sejak awal 

berpengaruh terhadap faktor motivasi, 72% (88 orang) menyatakan 

bahwa mutu layanan penting dalam faktor Perguruan Tinggi yang 

hendak dimasuki, 46 % (57 orang) menyatakan bahwa orang tua 

sangat mengharapkan anak masuk pada jurusan tersebut dan 78% 

(96 orang) menyatakan bahwa dukungan orang tua merupakan 

dominansi dalam pemilihan jurusan 

Dalam data kualitatif dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada ketiga partisipan, orang tua memegang peranan yang 

sangat penting. Orang tua mendorong dalam memilih jurusan 

di Perguruan Tinggi serta mendukung dalam membiayai studi.  

2. Selain bakat studi pada individu, pada P2 dan P3 minat juga 

memegang pernan yang penting dalam pemilihan jurusan ini.  

3. Pada ketiga partisipan, faktor motivasi memegang peranan 

penting. Pada P1 dan P2, motivasi dari luar diri yaitu motivasi 

yang diberikan orang tua merupakan faktor penting. Berbedan 

dengan P3 yang lebih memiliki motivasi dalam diri individu. 

Adanya keyakinan-keyakinan dalam diri untuk memilih 

jurusan tersebut.  
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4. Pada P1, pemilihan Perguruan Tinggi didasarkan pada 

kemudahan-kemudahan mendapatkan pekerjaan, pada P2 

pemilihan Perguruan Tinggi karena menyukai lingkungan 

kampus dan pada P3 disebabkan karena mutu serta aturan-

aturan pendidikan yang baik bagi siswa.  

5. Faktor kematangan dan kesiapan diri juga merupakan faktor 

penting dalam pemilihan jurusan. Hal ini nampak pada P1, 

individu melakukan persiapan diri sebelum memasuki 

perkuliahan.  

6. P1 menggunakan media massa atau jejaring sosial: we chat 

untuk mencari infromasi seputar jurusan yang dipilih.  

 

B. SARAN 

Pemilihan jurusan merupakan faktor yang sangat penting 

untuk kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu pemilihan jurusan 

hendaknya disesuaikan dengan bakat dan minat yang sesuai dengan 

diri sendiri.  

Untuk menghindari kegagalan dalam pengambilan 

keputusan, hendaknya memperhatikan keputusan-keputusan yang 

hendak diambil, yaitu dengan mendiskusikan kepada orang tua.  

1. Bagi orang tua 

Orang tua mendiskusikan dan membantu untuk menemukan 

keputusan-keputusan yang tepat untuk memilih jurusan yang 

tepat.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti dapat mengeksplorasi mengenai pemilihan 

jurusan di Perguruan Tinggi bagi siswa, sehingga siswa sendiri 
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dapat menemukan langkah-langkah yang tepat dalam pemilihan 

jurusan. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam pemilihan 

jurusan 

Selain itu dapat dilakukan model-model kombinasi yang 

lain, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang baru untuk 

menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan.  




