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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5%, terdapat sembilan

faktor yang memengaruhi mahasiswa dalam memilih program studi. Pada

dimensi lingkungan, faktor pertama dipengaruhi Latar Belakang Orang Tua,

baik latar pendidikan maupun profesi orang tua. Faktor kedua dalam dimensi

lingkungan ialah Saran Keluarga. Pada dimensi pribadi, faktor pertama

dipengaruhi Kondisi Psikologis Mahasiswa, faktor kedua dipengaruhi oleh

Kondisi Fisiologis mahasiswa. Pada dimensi lembaga pendidikan, faktor-

faktor yang memengaruhi mahasiswa dalam memilih program studi ialah

Faktor Partisipan, Faktor Proses, Faktor Akreditasi, Faktor Fisik, dan Faktor

Biaya.

2. Berdasarkan hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5%, terdapat sembilan

indikator atau sub-faktor dominan yang memengaruhi mahasiswa dalam

memilih program studi. Indikator tersebut ialah kepribadian mahasiswa,

keyakinan mahasiswa, dan latar belakang pendidikan orang tua.
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B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini semoga dapat

bermanfaat bagi seluruh pihak, baik bagi orang tua mahasiswa dan pihak di

seluruh Perguruan Tinggi Swasta Kota Yogyakarta, diantaranya:

1. Tingginya indikator latar belakang pendikan dan saran dari orang tua dalam

dimensi lingkungan, mengindikasikan bahwa mahasiswa masih membutuhkan

referensi orang tua yang mayoritas telah berpendidikan sarjana, sehingga

orang tua cenderung lebih tau program studi yang baik bagi anaknya. Oleh

karena itu, orang tua diharpakan masih membimbing anaknya dalam

pemilihan program studi yang hendak ditempuh nantinya.

2. Tingginya indikator keyakinan dan kepribadian mahasiswa dalam dimensi

pribadi, mengindikasikan bahwa peran orang tua membentuk keyakinan

mahasiswa juga diperlukan yaitu dengan adanya saran-saran dari keluarga

yang juga harus memperhatikan kepribadian mahasiswa tersebut. Sehingga,

orang tua diharpakan masih membimbing anaknya dalam pemilihan program

studi yang hendak ditempuh nantinya.

3. Pihak pengambil keputusan diharapkan seringkali mengadakan Job Fair untuk

menyalurkan alumnus-alumnus mereka, dikarenakan mahasiswa

mempertimbangkan alumnus mereka dalam memilih program studi pada

dimensi lembaga pendidikan. Begitupula indikator pelayanan bagian

pendaftaran, status akreditasi, sarana-prasarana, dan ketersediaan beasiswa

ikut memengaruhi mahasiswa dalam memilih program studi. Sehingga, pihak
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pengambil keputusan lembaga pendidikan memperbaiki pelayanan bagian

pendaftaran untuk semakin baik, mengusahakan semaksimal mungkin untuk

mendapatkan status akreditasi A (sangat baik), sarana-prasarana yang

memadai perlu diperhatikan pihak pengambil keputusan karena akan membuat

kenyamanan perkuliahan dan membantu mendapatkan status akreditasi A, dan

terakhir pihak pengambil keputusan mengusahakan ketersediaan beasiswa

yang melimpah untuk memengaruhi mahasiswa.
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