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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji dan analisis data pada bab sebelumnya mengenai 

faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan siswa 

memilih Sekolah Menengah Kejuruan Xaverius Palembang, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hubungan antara pengambilan keputusan dengan faktor budaya, faktor 

sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi adalah erat di mana terlihat 

dari angka R sebesar 0,789.  Hal ini disebabkan karena angka R di atas 

0,5 dan terlihat pada angka adjusted R square adalah pengaruh variabel 

independen yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologi terhadap variabel dependen yaitu pengambilan keputusan 

sebesar 60%, sedangkan sisanya 40% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Model persamaan regresi penelitian adalah: 

        Y = 2,922 + 0,388   + 0.025   + 0,032    + 0,479   

3. Faktor budaya dan faktor psikologi lebih dominan yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dibandingkan faktor-faktor lainnya melalui uji t.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah atau pihak 

lain yang berkepentingan, antara lain: 

1. SMK Xaverius Palembang perlu memperhatikan faktor budaya karena 

faktor ini dominan yang mempengaruhi pengambilan keputusan siswa 

memilih SMK Xaverius dengan cara lebih meningkatkan budaya 

kedisiplinan, budaya menghargai agama yang di anut, kepercayaan 

siswa bahwa SMK Xaverius mampu mendidik siswanya untuk masuk 

di dunia kerja dan dapat meningkatkan kelas sosial keluarga sehingga 
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dapat mempertahankan siswa dalam pengambilan keputusan memilih 

untuk masuk atau sekolah di SMK Xaverius Palembang. 

2. SMK Xaverius Palembang harus memperhatikan faktor psikologi 

karena kedua faktor ini juga termaksud faktor dominan yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan siswa memilih SMK Xaverius 

Palembang.  Dengan cara sering mengikuti siswa dalam kegiatan lomba 

kompetensi serta memiliki sertifikat standar mutu sekolah sehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang semakin percaya diri 

dan meningkatkan citra sekolah dengan cara menjadikan semua 

komponen sekolah merasa nyaman dan menciptakan suasana yang lebih 

kondusif. 

3. SMK Xaverius Palembang sebaiknya memperhatikan juga faktor sosial 

dan faktor pribadi dikarenakan faktor-faktor ini tidak terlalu besar 

mempengaruhi pengambilan keputusan siswa. Dengan cara 

bersosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan kunjungan ke 

sekolah menengah pertama (SMP) sebelum ujian nasional untuk SMP 

dengan memamparkan keunggulan dan fasilitas sekolah, sehingga SMK 

Xaverius lebih dikenal oleh masyarakat dan SMK harus memiliki 

jaringan organisasi yang baik untuk pengajar dan orang tua siswa, 

sehingga pengajar dan orang tua menjadi lebih dekat dan 

mempermudah orang tua untuk mengetahui prestasi atau permasalahan 

anak-anak mereka saat berada di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


