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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan memaparkan hasil jawaban dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, serta saran penelti 

kepada siswa, guru dan peneliti selanjutnya. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari locus of 

control sebesar 2,4% terhadap konformitas dalam pemilihan jurusan di perguruan 

tinggi pada remaja tengah khususnya kelas XII. Hal ini berarti pengaruh locus of 

control terhadap konformitas dalam pemilihan jurusan sangat kecil dan 97,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Selain itu, dalam penelitian ini juga diperoleh temuan bahwa secara umum 

locus of control remaja tengah kelas XII lebih banyak cenderung pada locus of 

control eksternal. Artinya, secara umum siswa memiliki keyakinan bahwa faktor 

dari luar yang memiliki kendali pada kehidupan mereka. Kemudian secara umum, 

konformitas dalam pemilihan jurusan pada remaja tengah kelas XII berada pada 

kategori sedang, hal ini berarti sebagian besar remaja tengah kelas XII mengikuti 

teman dalam memilih jurusan di perguruan tinggi dan jenis konformitas dalam 

pemilihan jurusan yang dilakukan remaja tengah kelas XII lebih ke jenis 

konformitas acceptance di mana siswa mengikuti temannya dalam memilih 

jurusan karena ia kurang memiliki pengetahuan mengenai jurusan tersebut dan 

percaya dengan apa yang diinformasikan dan dilakukan oleh temannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Remaja 

Bagi remaja khususnya kelas XII perlu mengenali apa yang menjadi 

minat dan bakatnya serta meningkatkan pengetahuan mengenai jurusan-jurusan 

yang ada, sehingga siap pada saat memilih jurusan dan tidak salah maupun asal 

meniru atau mengikuti temannya. Dengan begitu diharapkan jurusan yang 

dipilih sesuai dengan potensi dan minat remaja sehingga peluang untuk 

berhasil dalam studi lebih lanjut besar. 

2. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jurusan-jurusan 

yang ada beserta rinciannya bukan hanya pada siswa kelas XII saja. Hal ini 

dilakukan agar siswa memiliki informasi yang akurat dan bukan hanya 

mempercayai informasi dari teman saja sehingga dapat merencanakan sejak 

awal jurusan apa yang akan siswa ambil dan tidak kebingungan dalam memilih 

jurusan saat kelas XII nanti. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Apabila peneliti selanjutnya tertarik dengan fenomena dalam penelitian 

ini peneliti selanjutnya dapat secara spesifik meneliti variabel lain yang diduga 

kuat berpengaruh terhadap konformitas dalam pemilihan jurusan. 


