
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data deskriptif, analisis, interpretasi data dan 

pengolahan data statistik yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan asuransi pada ibu rumah tangga 

diukur dari dasar-dasar asuransi pendidikan (pengertian,tujuan, 

pembayaran,resiko) , hak dan kewajiban tertanggung pada asuransi pendidikan, 

manfaat asuransi pendidikan (proteksi dan investasi). Memiliki hubungan yang 

positif dengan minat berasuransi pendidikan. 

1. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

dari variabel pengetahuan asuransi dengan minat berasuransi pendidikan. 

Jadi, setelah dilakukan penelitian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

pengetahuan tentang asuransi pada ibu rumah tangga, maka semakin tinggi 

pula minat berasuransi pendidikan. 

2. Pada penelitian ini, diketahui bahwa minat berasuransi pendidikan ibu rumah 

tangga dipengaruhi oleh pengetahuan asuransi sebesar 52,69% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai ini berarti pengetahuan asuransi cukup erat 

kaitannya dengan minat berasuransi pendidikan. Hal ini berarti tanpa 

pengetahuan tentang asuransi yang tinggi, minat akan ikut berasuransi 

pendidikan tidak tinggi pula. 
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B. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara pengetahuan asuransi dengan minat berasuransi pendidikan  

pada ibu rumah tangga di gandaria rt/rw 01/07 kelurahan pondok kelapa jakarta 

timur. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan minat berasuransi pendidikan pada ibu rumah tangga. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa ibu rumah tangga harus 

meningkatkan pengetahuan tentang asuransi. Pengetahuan asuransi yang dimiliki 

ibu rumah tangga dapat meningkatkan minat berasuransi pendidikan. 

 Dari pengolahan data dilihat bahwa hal yang perlu terus dimiliki ibu rumah 

tangga adalah kesadaran dan keinginan terhadap asuransi pendidikan yaitu sebesar 

26% Sementara hal yang masih perlu ditingkatkan ibu rumah tangga adalah 

ketertarikan yang besar terhadap asuransi pendidikan yaitu sebesar 25% dan 

kebutuhan terhadap asuransi pendidikan yaitu sebesar 23%. 

 Sementara dari pengolahan data pengetahuan asuransi, dilihat bahwa hal yang 

perlu terus dimiliki ibu rumah tangga adalah pengetahuan tentang dasar-dasar 

asuransi yaitu sebesar 40%. Dan hal yang masih perlu ditingkatkan ibu rumah 

tangga adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban tertanggung dan 

penanggung yaitu sebesar 31% dan manfaat asuransi pendidikan yaitu sebesar 

29%. 
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C. Saran 

 Berdasarkan implikasi dari hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Perlu peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berasuransi, serta rasa 

ketertarikan dan kebutuhan masyarakat dalam berasuransi pendidikan. 

Sehingga masyarakat tertarik akan asuransi pendidikan dan menjadikan  

salah satu alternatif untuk menunjang pendidikan dalam jangka panjang. 

2. Perlu adanya penyuluhan tentang asuransi pendidikan sehingga 

masyarakat mengetahui hak dan kewajiban serta manfaat asuransi 

pendidikan tersebut. 

3. Karena mayoritas berpenghasilan kurang lebih Rp 1.000.000 - Rp 

2.000.000 jadi diperlukan memotivasi seseorang untuk peningkatan 

semangat kerjanya sehingga pendapatannya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

4. Karena mayoritas berpendidikan SMA jadi perlu menumbuhkan kesadaran 

dalam diri para orang tua bahwa pendidikan sangat penting sehingga orang 

tua bisa menyadari dan memberikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

kepada anak-anaknya supaya pendidikan anak-anakya tidak seperti orang 

tuanya. 

 

 

 


