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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.  

2. Terdapat variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan 

secara parsial terhadap produk domestik regional bruto. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka produk 

domestik regional bruto akan semakin naik, dan begitu sebaliknya. 
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B. Implikasi 

Penelitian ini menggambarkan adanya pengaruh antara variabel 

tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan 

merupakan suatu pintu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia harus 

dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, hidup manusia akan 

semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara 

umum, semakin tingggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi 

pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa.  

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh dengan baik 

walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia 

dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu 

pendidikan dan program ekonomi yang jelas. 

Pemerintah juga perlu terus mendorong upaya peningkatan mutu 

dan pemerataan pendidikan yang merupakan masalah pokok pendidikan di 

Indonesia, sehingga sumbangannya masih bisa ditingkatkan secara optimal 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Salah satu 

usaha pemerintah untuk memajukan pendidikan yaitu dengan 

mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Hal itu diatur dalam UU 

No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa warga Negara yang berusia 7-

15 tahun wajib mengikuti pendiidkan dasar, tidak boleh ada dropout 

karena biaya.  

 



63 
 

 

C. Saran 

Berdasarkan pada hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dalam hal 

ini memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait agar penelitian ini 

memiliki manfaat yang besar. Saran-saran yang diberikan antara lain: 

1. Perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

pendidikan sebagai human capital investment sehingga kualitas 

sumberdaya manusia semakin baik. 

2. Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan 

mempermudah izin industri dimana nantinya dapat menyerap tenaga 

kerja baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatn riil 

masyarakat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Sektor pendidikan harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, 

maka ini dapat menjadi titik balik perubahan kearah yang lebih baik 

dari segi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 


