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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data, pengetahuan deskripsi, analisis dan 

pembahasan data yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara status 

sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. 

Pengaruh antara status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan, artinya adalah apabila status sosial ekonomi orang 

tua meningkat, maka minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

siswa akan meningkat begitu pula sebaliknya.  

Pengaruh antara prestasi belajar terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan, artinya adalah apabila prestasi belajar meningkat, maka minat 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa akan meningkat begitu 

pula sebaliknya.  

Selain status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar, terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi, seperti motivasi, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

sosial. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. terdapat pengaruh antara status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar 

terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

2. Pengaruh antara status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan, dan 

3. Pengaruh antara prestasi belajar terhadap minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh antara status sosial 

ekonomi orang tua dan prestasi belajar terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi, semakin tinggi status sosial ekonomi 

orang tua dan prestasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik maka akan 

semakin tinggi pula minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan status 

sosial ekonomi orang tua dan prestasi agar peserta didik memiliki minat 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Minat melanjutkan pendidikan menggunakan tiga indikator yaitu 

perhatian, rasa tertarik, dan rasa suka/senang. Ketiga indikator ini 

memiliki pengaruh yang hampir sama terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan indikator perhatian 

sebagai indikator yang berpengaruh paling besar. Oleh karena itu pihak 
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sekolah harus lebih banyak memberikan informasi yang dapat menarik 

perhatian siswa agar menumbuhkan minatnya untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. 

Status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar yang tinggi  akan 

menyebabkan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi peserta 

didik menjadi tinggi dan sebaliknya, status sosial ekonomi orang tua dan 

prestasi belajar akan menyebabkan minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi peserta didik menjadi rendah. Hal ini karena untuk 

mencapai minat melanjutkan pendidikan yang tinggi, diperlukan biaya dan 

penguasaan pengetahuan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

perguruan tinggi. 

 

C. Saran 

1. Diharapkan orang tua dapat meningkatkan status sosial ekonomi dengan 

meningkatkan pendapatannya agar peserta didik merasa tertarik untuk 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena merasa orang 

tuanya mampu untuk memberikan biaya yang dibutuhkan. 

2. Untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, peserta didik harus 

berusaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Peningkatan hasil belajar ini menunjukkan penguasaan peserta didik 

terhadap mata pelajaran yang diberikan. Selain itu, sekolah juga perlu 

berupaya agar peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Hal 

itu dapat diupayakan dengan menerapkan metode pembelajaran yang 
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menarik sehingga peserta didik dapat memahami materi yang 

disampaikan. 

3. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran untuk lebih 

menyebarluaskan informasi mengenai dunia perguruan tinggi melalui 

iklan di media elektronik, terutama televisi, agar dapat memberikan 

pemahaman kepada orang tua bahwa biaya kuliah tidak semahal yang 

dibayangkan dan terdapat banyak beasiswa yang tersedia di perguruan 

tinggi sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Media elektronik televisi 

dipilih karena di zaman sekarang hampir semua kalangan masyarakat 

memilikinya sehingga nantinya penyebaran informasi bisa lebih cepat 

meluas. 

4. Penelitian ini membahas tentang Minat Melanjutkan Pendidikan ke 

Perguruan Tinggi yang melibatkan dua variabel bebas, yaitu Status Sosial 

Ekonomi orang tua dan Prestasi Belajar. Bagi peneliti selanjutnya 

hendaknya memperhatikan variabel lain yang dapat mempengaruhi Minat 

Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi. Beberapa variabel lain 

yang dapat mempengaruhi Minat Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan 

Tinggi diantaranya motivasi, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan 

sebagainya. 

 

  


