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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan uraian dan analisis data yang telah dilakukan untuk 

menguji pengaruh antara citra FE UNJ dan prestasi belajar ekonomi 

terhadap minat melanjutkan studi ke Prodi Pendidikan Ekonomi FE UNJ 

pada siswa kelas XII IPS SMA se-Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, 

maka dapat disimpulkan: 

Hasil pengujian hipotesis menghasilkan kesimpulan: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan citra FE UNJ dan minat siswa 

melanjutkan studi ke Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ. Artinya, jika citra 

FE UNJ tinggi maka tingkat minat siswa melanjutkan studi ke Prodi 

Pendidikan Ekonomi UNJ menjadi tinggi  

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan prestasi belajar ekonomi dan 

minat siswa melanjutkan studi ke Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ. 

Artinya, jika prestasi belajar tinggi maka tingkat  minat siswa 

melanjutkan studi ke Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ pun akan tinggi.  

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan citra FE UNJ dan Prestasi 

Belajar Ekonomi terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Prodi Pendidikan 

Ekonomi UNJ. 
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4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan Citra FE UNJ 

dan Prestasi Belajar Ekonomi Terhadap Minat Melanjutkan Studi ke 

Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ. 

 

B. Implikasi 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan 

dikemukan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Hasil dan analisis terhadap kecenderungan jawaban responden dalam 

penelitian ini menunjukan minat melanjutkan studi ke prodi pendidikan 

ekonomi UNJ oleh siswa kelas XII IPS kecamatan Duren sawit dikatakan 

cukup baik. Oleh sebab itu perlunya pengetahuan tentang pendidikan 

setelah lulus SMA agar siswa-siswi dapat menentukan tempat mereka 

melanjutkan studi sesuai kebutuhan dan kemampuan. 

 

 

2. Hasil dan analisis terhadap kecenderungan jawaban responden dalam 

penelitian ini menunjukan Citra FE UNJ dikatakan cukup baik. Oleh 

sebab itu perlunya peningkatan kualitas FE UNJ agar Citra FE UNJ 

semakin baik dimata calon mahasiswanya. 

3. Hasil dan analisis terhadap nilai rapot siswa dalam penelitian ini adalah 

cukup baik untuk beberapa siswa yang nilainya masih kurang perlunya 

ditingkatkan belajar agar nilai rapot akan membaik. 
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C. Saran 

       Berdasarkan implikasi yang telah disampaikan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang diantaranya adalah: 

 

1. Menunjukan minat melanjutkan studi ke prodi pendidikan ekonomi UNJ 

oleh siswa kelas XII IPS kecamatan Duren sawit dikatakan cukup baik. 

Oleh sebab itu perlunya pengetahuan tentang pendidikan setelah lulus 

SMA agar siswa-siswi dapat menentukan tempat mereka melanjutkan 

studi sesuai kebutuhan dan kemampuan. Diharapkan adanya sikap ingin 

tahu dan mencari informasi tentang pendidikan setelah lulus. Bagi guru 

hendaknya memberikan arahan kepada siswa/i nya tentang pendidikan 

setelah lulus SMA agar siswa/i nya dapat mempersiapkan diri dengan 

matang dan menemkan pilihan yang tepat dalam menentukan pendidikan 

setelah lulus SMA. 

 

2. Citra FE UNJ dikatakan cukup baik bagi siswa/i SMAN kelas X11 IPS 

Kecamatan Duren Sawit. Oleh sebab itu perlunya peningkatan kualitas 

FE UNJ agar Citra FE UNJ semakin baik dimata calon mahasiswanya. 

Perlunya sosialisasi bahwa lulusan FE UNJ bukan hanya menjadi guru 

semata. Didalam FE UNJ ada prodi lain dan jurusan lain selain prodi 

pendidikan ekonomi yang menghasilkan lulusan selain menjadi guru. 

Seperti jurusan akuntasi murni, prodi D3 Sekretaris dan Pasca Sarjana FE 

UNJ. Perlu adanya pengetahuan tentang kerja sama FE UNJ sebagai 
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contoh kerja sama dengan lab pasar modal UNJ yang dapat dikelola oleh 

mahasiswa nya sendiri. FE UNJ direkomendasikan agar terus 

meningkatkan kualitasnya agar Citra UNJ semakin baik di mata calon 

mahasiswa nya atau calon konsumennya. Meningkatkan kualitas agar 

Citra semakin baik bukan hanya bagi siswa/i semata. Orang tua siswa/i 

dan orang disekitar siswa/i akan memberikan masukan kepada calon 

mahasiswa atau siswa/i kelas XII semakin baik citra FE UNJ semakin 

banyak pula orang tua calon mahasiswa atau orang terdekat calon 

mahasiswa yang merekomendasikan untuk melanjutkan studi pada 

jurusan yang ada didalam nya.  

 

3. Prestasi belajar ekonomi merupakan nilai rapot mata pelajaran ekonomi 

siswa/i perlu nya ditingkatkan belajar siswa seperti kosentrasi belajar, 

sarana prasarana belajar, dan yang lainnya agar siswa/i mendapatkan 

prestasi belajar yang baik. 

 

 

 

 

 

  


