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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang 

dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh produk, personil sekolah dan 

bukti fisik terhadap keputusan siswa memilih sekolah di SMA Patra Mandiri 1 

Palembang, kemudian penulis akan memberikan beberapa sarannya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dimana telah diolah 

pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Melalui uji simultan didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan variabel X 

(produk, personil sekolah dan bukti fisik) memiliki pengaruh terhadap 

variabel Y (keputusan siswa)  dengan nilai F hitung sebesar 53,295 > dari F 

tabel sebesar 3,28.  Berdasarkan uji t (parsial) pada variabel produk memiliki 

pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 93,3% terhadap keputusan siswa, 

variabel personil sekolah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

keputusan siswa yaitu sebesar 17,1 % sedangkan variabel bukti fisik memiliki 

pengaruh yang signifikan sebesar 32,4% terhadap keputusan siswa dalam 

memilih sekolah SMA Patra Mandiri 1 Palembang. 

2. Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disimpulkan bahwa produk  

merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan siswa 

dalam memilih sekolah di SMA Patra Mandiri 1, yakni sebesar 93,3%.    

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pihak SMA Patra Mandiri 1 Palembang, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan siswa adalah produk 

dari SMA Patra Mandiri 1, maka pihak sekolah harus mempertahankan 
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produk dari sekolah tersebut jangan sampai kualitas dari produk tersebut 

turun dan juga akan lebih baik jika kualitas dari produk yang dimiliki oleh 

pihak sekolah terus ditingkatkan seperti mengadakan les pagi sebelum jam 

pelajaran dimulai dari pukul 06.00-07.00, mengadakan Try Out agar bisa 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa-siswi dalam menghadapi soal-

soal pelajaran,  membuat standar penilaian disekolah seperti nilai ujian tidak 

boleh dibawah 70 dan apabila dibawah 70  akan dikenakan sanksi sehingga 

para siswa mau tidak mau harus belajar secara giat agar mendapat nilai yang 

tidak kurang dari 70.   

2. SMA Patra Mandiri juga harus meningkatkan variabel yang memberikan 

pengaruh secara tidak signifikan terhadap keputusan siswa untuk memilih 

sekolah  yaitu personil sekolah.  Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

dari personil sekolah ini  adalah dengan mengikuti lebih banyak lagi 

pelatihan-pelatihan seperti pelatihan model-model pembelajaran dan 

pelatihan karakter building. 

 


